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خبر

اگر مطالب این صفحه را مى پسندید، عدد 5632 را به شماره 300011226 پیامک کنید

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات از افزایش چشمگیر سرعت اینترنت تا پایان سال 
خبر داد. او که بهبود کیفیت اینترنت ایران را یکی از خواسته هاي دولت و رئیس جمهوري بیان کرد، 

ابراز امیدواري کرده تا پایان سال 95 سرعت اینترنت ایران به 12 هزار گیگابیت بر ثانیه برسد. 
واعظی در این خصوص توضیح داده برنامه ها در جلســه شوراي معاونان به رئیس جمهوري 

گزارش شــد و براساس آن مقرر شــده پهناي باند اینترنت به 10 تا 12 هزار گیگابیت بر 
ثانیه برسد. این در حالی است که میزان پهناي باند اینترنت در ابتداي کار دولت یازدهم 
624 گیگابیت بر ثانیه بوده و سرعت اینترنت به 4000 گیگابیت بر ثانیه تا پایان اسفند 
سال گذشته رسیده است. همچنین وزیر ارتباطات عنوان کرده این تغییرات تنها شامل 

اینترنت هاي ثابت نبوده و شامل حال اینترنت اپراتورهاي همراه نیز خواهد شد.
واعظی یکی از راه هاي ایجاد بودجه الزم براي بهبود زیرساخت هاي الزم را کمک 
گرفتن از بخش خصوصی، بانک ها و هلدینگ هاي سرمایه گذار عنوان کرد و همچنین 
امکان سرمایه گذاري خارجی بعد از اجراي برجام در کشور را نیز فرصتی براي جبران 
کمبودهاي ممکن دانســت. حال باید دید آیا ایــن وزارتخانه می تواند به تعهداتی که 

اعالم کرده عمل کند یا خیر؟

شــرکت گوگل که نشــان داده عالقه زیادي بــه پروژه هاي عجیــب و غریب و حتی 
دســت نیافتنی دارد، در جدیدترین اقدام خود قصد دارد یک شــهر کامال دیجیتالی بســازد. 
این پروژه که قرار اســت بزودي شــروع شود شــبیه آن چیزهایی اســت که در فیلم هاي 
علمی ـ تخیلی دیده ایم. فروشگاه هاي کامال الکترونیکی و بدون متصدي، خودروهاي بدون 
راننده و اینترنتی با سرعتی فوق سریع و قابل دسترس در همه جا که کاربران بتوانند در هر 
نقطه از شــهر به آن متصل شوند، در طراحی این شــهر به چشم می خورد. شرکت آلفابت، 
وظیفه طراحی این شــهر کامال دیجیتالی را برعهده دارد و تمام تکنولوژي هاي آن در بخش 
نرم افزاري و ســخت افزاري خود شرکت گوگل زیر نظر Sidewalk Labs انجام می گیرد. 
مدیر تیم طراحی Sidewalk Labs درخصوص این شهر می گوید: شهر دیجیتالی در واقع 
یک گردهمایی از تمام چیزهایی اســت که سال هاست روي آن کار کرده و براي به واقعیت 
رساندن آنها تالش کرده ایم. تیم سازنده شهر گوگل از صد متخصص در زمینه هاي مختلف 
از دانشگاه هایی مانند استنفورد، هاروارد، آکسفورد و... تشکیل شده است. این پروژه در مکانی 

در اطراف دنور و دیترویت به صورت آزمایشی شروع به کار خواهد کرد. 

دعواي حقوقی اپــل و اف بی آي (FBI) در هفته هــاي اخیر یکی از 
جنجالی ترین و رسانه اي ترین خبرها بود؛ اف بی آي اپل را موظف می دانست 
براي پیدا کردن ســرنخی درباره پرونده قتلی که در ســن برناردینو اتفاق 
افتاده بود امکان رمزگشایی تلفن همراه یکی از مجرمان را که یک آیفون 
5C بــود در اختیارش قرار دهد، اما اپل این درخواســت را مغایر با حقوق 
کاربرانش می دانســت تا این مســاله به دادگاه کشیده شد. با گذشت چند 
جلسه از دادگاه، اف بی آي اعالم کرد موفق به رمزگشایی آیفون 5C مورد 
نظر شــده و به کمک اپل احتیاج ندارد. براي همین دادگاه فدرال آمریکا 
پرونده را مختومه اعالم کرد تا به نوعی این کشمکش به پایان برسد. حال 
اف بی آي اعالم کــرده در آیفون مورد نظر هیچ اطالعات خاصی در مورد 
همدستان قاتلی سن برناردینو به دست نیاورده است. با توجه به این که این 
پرونده در اذهان عمومی براي اف بی آي بســیار گران تمام شده بود و اپل 
نیز بیشتر از قبل مورد اعتماد کاربرانش قرار گرفت، بسیاري حرکات اخیر 
اف بی آي را یک حربه رسانه اي دانسته اند تا به نوعی بتواند فشار را از روي 
خود بردارد. یکی از مهندسان امنیتی اپل در این خصوص در حساب توییتر 
خود با عنوان «دروغ بزرگ و بزرگ تر» نوشــته، اف بی آي هیچ آیفونی را 

رمزگشایی نکرده که حاال بخواهد چیز به درد بخوري از آن درآورد.

سال گذشــته شرکت اپل در اقدامی که به نظر بســیار سخاوتمندانه به نظر 
می رســید به کاربران گوشــی هاي قدیمی  خود اعالم کرد می توانند آیفون هاي 
قدیمی این شــرکت را با محصوالت جدید تعویض  کنند. اتفاقی که باعث شــد 
کاربران زیادي دست به این کار بزنند. حال جالب اینجاست که در گزارش مالی 
شــرکت اپل بازیافت گوشی هاي قدیمی این شرکت براي اپل حدود 40 میلیون 

دالر درآمدزایی داشته است. 
زباله هــاي جمع شــده از محصوالت قدیمی اپل حدود 27 تن وزن داشــت 
که پس از جداســازي مواد تشکیل دهنده، حدود یک تن طال از این محصوالت 
بیرون آمده اســت. اپل سال هاست از فلز طال به دلیل قابلیت رسانایی بسیار باال 
و انعطاف پذیري مناســب در تولید محصوالت خود استفاده می کند. در کنار این 
مقدار طال نزدیک به سه تن نقره نیز به ارزش 107 هزار دالر بیرون کشیده شده 
اســت. همچین فلز محبوب مهندسان سخت افزار در مدارهاي الکترونیک یعنی 
مس نیز ســهم باالیی از آشغال هاي دوست داشتنی اپل را به خود اختصاص داده 

و 6/5 میلیون دالر سود براي این شرکت داشته است. 

تالش بی فایده هکرهاي 
اف بی آي 

زباله هاي 40 میلیون دالري اپل

تلگرام در مشت ایرانی ها 
دبیرکلیک مائده گیوه چین

تلگرام به یک غول تبدیل شــده است، غولی 
که آمارها می گویند نزدیــک به نیمی از کاربران 
آن ایرانی هســتند. آبــان 94 آماري براســاس 
محاســبات صورت گرفته از سرور مرکزي تلگرام 
منتشــر شــد که تعداد کاربران ایرانی تلگرام را 
23میلیــون نفر محاســبه کرد. چند مــاه بعد در 
4 اسفند 94 تلگرام در گزارشی اعالم کرد ماهانه 
بیش از صد میلیــون کاربر فعال دارد و در بهمن 
همان ســال سایت گاردین نوشــت 20 درصد از 
کاربران فعال ماهانه تلگرام ایرانی هســتند. حال 
نزدیک به دو ماه گذشــته و شواهد نشان می دهد 
آمارها روندي صعودي داشــته اســت، به طوري 
که بر اســاس آنچه سایت الکســا نشان می دهد

45/7 درصــد از ترافیک روي دامیــن تلگرام به 
کاربران ایرانی تعلق دارد. این اطالعات با جستجوي 
نام دامین اصلی ســرویس پیام رسان تلگرام یعنی
telegram.org در ســایت الکســا که میزان 
کاربران و ترافیک دامین هاي اینترنتی را نشــان 
می دهد به دســت آمده است و البته احتمال خطا 
در آن وجود دارد. اگر دامیــن مربوط به کانال ها 
و گروه هــاي تلگرام یعنــی telegram.me را 
بررســی کنیم می بینیم حدود 80 درصد ترافیک 
این دامیــن را ایرانی ها در دســت گرفته اند! اما 
با اســتناد به این آمار نمی تــوان گفت 80 درصد 
کاربران تلگرام ایرانی هســتند، زیرا از یک طرف 
دقت الکسا در محاسبه آمار مورد تردید است و از 
طرف دیگر این عدد فقــط گروه ها و کانال هاي 

تلگرامی را نشان می دهد.
اکنون که مشــغول نوشتن این نوشته هستم، 
تلگرام تقریبا از دســترس خارج شده و نمی شود 
از آن اســتفاده کــرد، اتفاقی که چنــد روز پیش 
نیز رخ داد و به ایران محــدود نبود. با این وجود 
نمی توان محبوبیت و اهمیت این شبکه پیام رسان 
را بویــژه در میان ما ایرانیان نادیده گرفت، اما چه 
چیزي این پیام رســان را آن قــدر پرطرفدار کرده 
اســت؟ این که حدود نیمی از کاربران یک شبکه 
پیام رســان، ایرانی باشند و بیشتر اســتفاده را از 
گروه ها و کانال هاي این پیام رســان بکنند جاي 

تامل دارد. 
دالیل متعددي می توان براي استقبال ایرانی ها 
از تلگرام عنوان کرد، اگر یادتان باشد در روزهایی 
که وایبر به علت کندي بیش از حد در کشور قابل 
استفاده نبود، نام تلگرام بر سر زبان ها می چرخید 
و افراد با کند شدن وایبر از آن دل کندند و تلگرام 
تازه نفــس را که با قدرت وارد میدان شــده بود 
برگزیدند. این کوچ دســته جمعی ایرانی ها از وایبر 
به تلگرام باعث شــد روز به روز کاربران بیشتري 
به مهاجرت کنار هموطنان خود ترغیب شــوند تا 
جایی که االن می توان گفت تقریبا هر ایرانی که 
تلفن هوشمند دارد یک تلگرام هم روي آن نصب 
کرده اســت. این دلیل روي آوردن اولیه ایرانی ها 
به تلگرام است، اما ماندگار شدن در این سرزمین 
دالیــل دیگــري دارد که می توان به ســرعت، 
امنیت باالتر از رقبا، محدودیت دیگر شــبکه هاي 
پیام رسان در ایران و افزودن قابلیت هاي ویژه اي 
مانند کانال ها، ابرگروه ها، بات ها و… اشاره کرد. 
غول شدن تلگرام در کشــور مزایا و معایبی دارد 
که باید بررســی شــود و ما هم قصــد داریم در 
شماره هاي بعدي کلیک مفصل تر به این موضوع 

بپردازیم، فقط امیدواریم این غول ما را نبلعد!

ث
مک

وعده اینترنت 12 هزار گیگابیت بر ثانیه

گوگل شهر دیجیتالی 
می سازد
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گفت  وگو

بسیاري از مسئوالن تاکید دارند تاکنون هیچ 
مــوردي از وجود موادمخــدر دیجیتالی در ایران 

شناسایی نشده است. 
ابتدا بگذاریــد تعریفی از اعتیاد ارائــه کنم؛ اعتیاد 
نوعی عادت اســت، به این معنی که انسان به برخی 
از پدیده ها دلبســتگی و عادت پیدا می کند. این که به 
چه چیزي اعتیاد پیدا می کند گســترده است. آدمی که 
ویژگی هاي روانی یک فــرد معتاد را دارد، می تواند به 
هر چیزي اعتیاد پیدا کنــد. امروزه دیجیتال و فضاي 
مجازي بر حیات آدمی و زندگی انســان ســیطره پیدا 
کــرده و انســان خــوراك فرهنگی خــود را از منابع 
مختلفی دریافت می کند که شــنیدار یکی از آنهاست. 
نفس شــنیدن در ادبیات و فرهنگ ما رواج وســیعی 
دارد، چون ما مردمانی شــفاهی هســتیم تا کتبی و از 
گوش هایمان بیشــتر اســتفاده می کنیم. صدایی که 
انسان ها می شــنوند بر روح و روانشان تاثیر می گذارد 
و این تاثیر کوتاه مدت نبوده و پابرجاســت. از ســوي 
دیگر شــنیدار مانایی دارد و بر اعصــاب و روان تاثیر 
می گذارد. انسان در شــرایط متفاوتی می تواند بشنود، 
به عنوان مثــال او می تواند همزمان با شــنیدن، کار 
کند، غــذا بخورد یا بخوابد و به طور کلی شــنیدن در 
زندگی اش حضور دارد و بــه همین دلیل منکر وجود 
ماده مخدر شــنیداري نمی شــوم، زیرا مخدرها متنوع  
هســتند و شیوه اســتفاده از آنها هم می تواند متفاوت 
و متنوع باشــد؛ گاهی بعضی از آنها خورده می شــود، 
برخی اســتعمال می شــود و برخی دیگر با شــنیدن 

به وجود می آید.

ولی مسئوالن سازمان مبارزه با موادمخدر 
گفته اند در مراکز درمانی با هیچ موردي از این نوع 

اعتیاد برخورد نکرده اند.
من نمی توانم دست جوانی را بگیرم و بگویم فالن 
جــوان به موادمخدر دیجیتالی اعتیــاد دارد. به فرض 
ممکن است کسی این فایل هاي صوتی را گوش کند، 
ولی تاثیري روي او نگذارد. باید بگویم اندیشــه هاي 
پیشگیرانه ما ضعیف است و همیشه به دنبال درمانیم تا 
پیشگیري و به همین دلیل است که در مراکز درمانی 
دنبال این پدیده و موردهاي عینی هستیم. درست است 
که در میدان وســیع حیات اجتماعی انسان، این پدیده 
عادي و فراگیر نشده، ولی به عنوان یک پدیده نوظهور 
در جامعه ما وجــود دارد. برخی معتقدند با پاك کردن 
مساله قضیه حل می شود، ولی نباید چشممان را روي 
صورت مساله ببندیم. همان طور که در حال حاضر مواد 
فراوانی در حــوزه دارو وجود دارد که ویژگی هاي مواد 
اعتیادآور را دارند، ولی هنوز از ســوي وزارت بهداشت 

به عنوان مواد مخدر شناسایی نشده است.
باید بگویم به صــورت مصداقی نباید دنبال وجوه 
منفی این قضیه باشــیم. اگر پازل هاي مربوط به این 
نوع موســیقی را کنار هم بگذاریــم، متوجه وجود این 
نوع موسیقی می شویم. اســتفاده فراوان از موسیقی و 
گوش دادن هاي افراطی همه از وجود این نوع موسیقی  
اعتیادآور حکایت دارد. ما منتظریم شــکایتی بشود تا 
کسی برود و آن را بررسی کند، ولی در کشوري زندگی 
می کنیم که بیشــترین کاربر فضاي مجازي را دارد و 
فایل هاي صوتی هم به وفور در این فضا موجود است.

از نظر شما با وجود فیلترینگ و مراقبت هاي 
مســئوالن از فضاي مجازي چطور این فایل هاي 

صوتی وارد فضاي اینترنتی ایران شده است؟
براي فضــاي مجازي نمی توان بســتر جغرافیایی 
تعریف کرد. مصرف کننده در فضاي مجازي به آن بعد 
مکانی می دهد و نمی توانیم بگوییم در بستر و جغرافیاي 
ایران نمی شــود وجود این فایل هاي صوتی را بررسی 
کرد. فایل هاي صوتی و موادمخدر دیجیتال چیزهایی 
نیستند که کسی آن را از خارج از کشور وارد کند، زیرا 
همه به فضاي مجازي دسترسی دارند و فضاي مجازي 
جغرافیا و مرز نمی شناسد. فایلی در فضاي مجازي قرار 
می گیرد و آدم ها با کنجکاوي و گرایش هاي مختلف 
به آن روي می آورند و در وبگردي ها ممکن اســت به 
آن دسترسی پیدا کنند. در عصري زندگی می کنیم که 
مصرف هر مخدري رواج پیدا کرده و افراد ممکن است 
همزمان به چند ماده مخدر گرایش داشته باشند و یکی 

از آنها همین فایل هاي صوتی باشد.
  به فرض جوانی بــه این فایل هاي صوتی 

دسترسی پیدا کند، علت عالقه به آنها چیست؟
بتازگی در کشور ما پدیده شوم چند مخدري رواج 
پیدا کرده و بسیاري از معتادان به چند نوع ماده مخدر 
همزمان گرایش دارند و مــن آینده اي را می بینم که 
مراکزي براي ترك اعتیادهاي اینچنینی داشته باشیم 
که یکی از آنها معتادان شنیداري هستند. یکی از دالیل 
رواج مخدرهاي شنیداري سهولت مصرف، در دسترس 
بــودن و کم هزینه بودن آن اســت کــه همگی جزو 
ویژگی هاي فضاي مجازي است. موسیقی می تواند بر 

روان انسان تاثیر بگذارد و حس و حال خاصی را در او 
به وجود آورد، به طوري که به آن دلبسته می شود و به 
طور متناوب از آن استفاده می کند. امروزه جوان ها به 
موسیقی هاي غیربومی گرایش پیدا کرده اند و از طرفی 
هم در کشور مراکز مشــاوره موسیقی درمانی به طور 
گسترده وجود ندارد که فرد بتواند براي آرامش اعصاب 
فایل هاي مدون صوتی را گوش کند که بر اعصاب و 

روانشان تاثیر مثبت بگذارد.
  برخی معتقدنــد قاچاق موادمخدر یک کار 
پرسود است، ولی موادمخدر دیجیتالی قابل خرید 
و فروش و قاچاق نیســت، پس در وجود آن نیز 

باید شک کرد.
برخالف این نظر من در این نوع مخدر سودآوري 
می بینــم. با توجه بــه پس زمینه هایی کــه در روان 
انســان وجود دارد او می تواند شیفته چیزي شود، این 
می تواند شیشــه، کوکائین، اینترنت یا حتی یک میز 
باشــد. موســیقی نیز می تواند یکی از چیزهایی باشد 
کــه روي فرد تاثیر می گذارد. این که ما از قاچاقچیانی 
صحبــت کنیم که فایل هاي صوتی را خرید و فروش 
می کنند، بی مورد اســت و من بیشتر به مصرف کننده 
نــگاه می کنم. در فضاي مجــازي فایل هایی صوتی  
وجود دارد که در افراد نئشگی و آن نوع نشاطی را که 
جزو مختصات موادمخدر سنتی است ایجاد می کند و 
همان تاثیر را روي جســم او می گذارد و ممکن است 
آثار جســمی هم داشته باشــد، مثال او را برافروخته 
کند یا باعث پرتحرکی او شــود و همه اینها مستلزم 
وجود قاچاقچی نیســت، چون هر ماده مخدري لزوما 
قاچاقچی ندارد. همین کــه این فایل ها مصرف کننده 

دارد کافی است و می تواند قاچاقچی نداشته باشد.
نظرتان درباره کســانی کــه منکر تاثیر 
موسیقی و اعتیاد در خودشان یا دیگران می شوند، 

چیست؟
باید اســتراتژي برخورد با این نوع مخدر در جامعه 
عوض شــود و دیگــر نباید تنها ســراغ مرزها رفت. 
فایل هــاي صوتی جنــس متفاوتــی دارد و در یک 
جغرافیاي مشخص مصرف نمی شود. بحث مخدرهاي 
صوتی و شناسایی آن در انسان ها متفاوت است، ممکن 
است کســی آن را گوش بدهد و تاثیر نگیرد و برخی 
دیگر از آن تاثیر بگیرند؛ به دلیل این که پس زمینه هاي 
فرهنگی، هویتی و شــخصیتی در انســان ها متفاوت 

اســت. معتاد پس از مصرف 
یــک مخــدر می تواند 

معتاد  مــن  بگویــد 
نیستم و از آن طفره 
که  حالی  در  بــرود، 
دیگران آن را به عینه 

می بینند.

رئیس سابق معاونت اجتماعی حوزه پیشگیري
 و وقوع جرم قوه قضائیه:

معتادان دیجیتالى   
درآینده اي نزدیک

راحله رسولی
«مخدرهاي دیجیتالی اصال وارد ایران نشده است» این بخشی از گفته سعید صفاتیان، رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که دو هفته قبل 
در گفت و گو با کلیک به آن اشاره کرد. در آن گزارش با عنوان افیون دیجیتالی ( کلیک 561 که در 22 فروردین چاپ شد) وجود یا عدم وجود مخدرهاي دیجیتالی در ایران را 
بررسی کردیم. هرچند بسیاري از کارشناسان منکر وجود فایل هاي صوتی با تاثیر موادمخدر سنتی در ایران می شوند، اما جعفر باي، پژوهشگر اجتماعى و رئیس سابق اداره 
اجتماعی حوزه پیشگیري و وقوع جرم قوه قضائیه، نظر دیگري دارد و می گوید فایل هاي صوتی اعتیادآور نه تنها در فضاي مجازي ایران وجود دارد، بلکه مصرف کنندگان 

آن هم کم نیستند.

3 اگر مطالب این صفحه را مى پسندید، عدد 3 563 را به شماره 300011226 پیامک کنید

Thunderbird عنوان نرم افزار:
اگــر به  دنبال ابــزاري با روش کار آســان و امکانات فراوان به 
عنوان جایگزینی مناســب براي اوت لوك هستید، نرم افزار قدرتمند 
Thunderbird را به شــما پیشــنهاد می کنیم. ایــن نرم افزار از 
جمله نرم افزارهاي رایگان موزیالســت که قابلیت مدیریت ایمیل ها 
را در ســریع ترین زمان ممکن با حداکثر امنیت به همراه پشتیبانی 
از افزونه هــاي متعدد براي شــما فراهم می کند. ایــن نرم افزار با 

بهره مندي از امکانات مختلفی همچون فیلتر هوشــمند هرزنامه ها، 
جلوگیــري از بارگذاري تصاویر مشــکوك و کدهــاي خطرناك یا 
ممانعت از دانلود پیوست هاي حاوي فایل هاي مخرب، لذت استفاده 
از ایمیــل را براي شــما دوچندان کرده و در کنــار تمام این موارد 
امکانات دیگري همچون دسته بندي سریع ایمیل ها، تعویض سریع 
حســاب هاي کاربري و جستجوي پیشرفته را نیز در اختیار شما قرار 
می دهد. این نرم افزار بصورت کامال رایگان در سیســتم هاي  عامل  

ویندوز، مک و لینوکس قابل نصب و اســتفاده است که براي دانلود 
هر یک از این نسخه ها کافی است به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.mozilla.org/thunderbird/all/
همچنین با مراجعه به لینک هاي زیر می توانید به مجموعه اي بزرگ 

از پوسته ها و افزونه هاي قابل نصب در این برنامه دسترسی یابید:
http://j.mp/click_thunderbird_ext
http://j.mp/click_thunderbird_theme فته
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Th nderbird ا اف ن ا ن

مدیریت آسان، سریع و ایمن ایمیل ها
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محمدعلی پورخصالیان
چنــدي پیش مدیر یک شــرکت برنامه نویســی 
تماس گرفت و از من خواســت بخشــی از کار یکی 
از اپلیکیشــن هاي موبایل آنها را انجام دهم. او که مرا 
به واسطه یکی از دوســتان پیدا کرده بود، خودش و 
شرکتش در شهر دیگري قرار داشتند و همین مساله 
باعث شد گفت وگوي کاري ما تلفنی انجام شود و من 
او را تا زمان تحویل فاز اول پروژه نبینم. خواسته هایش 
را همان بار اول با یک فایل پی دي اف در تلگرام ارسال 
کرد که شــامل چند پاراگراف کوتاه و گنگ بود و در 
همان فایل، دو لینک گذاشته شده بود که براي توضیح 
بیشتر به این دو لینک مراجعه شود. من بدون این که 
آدرس URL لینــک را نگاه کنم لینک را در مرورگر 
کپی کردم و به سایت یکی از بزرگ ترین شرکت هاي 
فعال در حوزه اي رســیدم که شــرکت سفارش دهنده 
پروژه به من در یکی از زیرمجموعه هاي آن حوزه کار 
می کند. آدرس به اپلیکیشــنی ختم می شد که به طور 
رایگان براي نمونه در ســایت شرکت بزرگ گذاشته 

شده بود.
ســفارش دهنده پروژه قصد داشت کاري را انجام 
دهد که بشــدت در کشــور ما و در حــوزه فناوري 
اطالعات متداول است؛ کپی برداري از نمونه خارجی. 

به نمونه خارجی مراجعه شود
سفارش دهنده پروژه در صحبت هاي بعدي متذکر 
شــد دوست دارد شــبیه اَپ خارجی کار کند، اما تنها 
بخشی را که دوســت دارد کپی نباشد و از اول تولید 
شود به من سپرده، با وجود این می خواهد بخشی که 
من انجام می دهم با اســتانداردهاي خارجی و چیزي 
شبیه همان اَپ باشــد نه نمونه هاي «ایرانیزه» شده. 
از آنجا که با خودم قرار گذاشــته بــودم به کاري نه 
نگویم، با این که از مخالفان ورود به پروژه هایی از این 
دست هستم، کار را قبول کردم. در طول اجراي پروژه 
هرجا من یا واگذارکننده پروژه ـ که بهتر اســت او را 
«موکل» بنامم ـ به مشکلی برمی خوردیم، او بسرعت 
در تلگرام این جمله نغز را می نوشت: «به نمونه خارجی 
مراجعه شود.» یک بار هم که من از این پاسخ کالفه 
شــده و با اصرار از موکلم خواسته بودم به طور دقیق و 
بار کتبی و نه تلفنی بنویســند که چه می خواهد،  این 
پاســخی کتبی  که گرفتم این بــود: «الزم نمی بینم 

شــود.  اضافه  جدیــدي  نکته 
هرچه بــوده در همــان فایل 
اول گفتــه شــده اســت. کار 
بایــد خوب باشــد. (اســتیکر 
صورتک خندان) نمونه خارجی 

هم معرفی شــده که هرجا ابهامی پیــش آید به آن 
مراجعه شــود. (اســتیکر انگشت اشــاره به باال)» با 
خودم فکــر کردم وقتی یک مهندس براي تشــریح 
دقیق کل مجموعه خواسته هایش از «صفتی نسبی» 
همچــون «خوب» اســتفاده می کند کــه از نظر هر 
کس معنــی و درجه اي متفــاوت دارد، دیگر چه کار 

می شود کرد؟
این اتفاقی است که فکر می کنم براي بسیاري رخ 
داده اســت. براي بســیاري از ما نه به عنوان فعال در 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات بلکه به عنوان کاربر 
نهایی ممکن است تاکنون این سوال بارها پیش آمده 
باشد که چرا تقریبا بیشتر نرم افزارها، اَپ ها، سایت ها و 
زیرســاخت هاي ایرانی تا حد زیادي کپی برداري شده 
از نمونه هاي خارجی است؟ چرا در موارد زیادي حتی 
رنگ منوها، گرافیک، چیدمان و شکل نهایی کار تا این 
حد نزدیک به نمونه خارجی است و این نزدیکی هم در 
واقع مشابه سازي یک به یک یا عین به عین نیست، 
بلکه عموما تقلیدي بسیار نخ نما 
از نمونه هــاي موفــق خارجی 
اســت. در کنار ایــن پدیده، به 
معنایی  بــار  حــاوي  واژگانی 
برمی خوریم؛  شــده  تحریــف 
واژگانی چون «بومی ســازي». 
چرا ایــن روال همچنان ادامه 
دارد و چرا بــا وجود تعداد زیاد 
فارغ التحصیالن کشور وضعیت 

بهبود نمی یابد؟ 

کپی رایت و کپی کاري
نبود کپی رایت یا همان قوانین حقوق مالکیت مادي 
و معنــوي و قوانین حاکم بر ثبت ایده یا Pattent در 
کشــور ما در حوزه نرم افزار و آثــار، بزرگ ترین لطمه 
را بــه حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات زده اســت. 
این لطمه تا حدي بزرگ اســت که در مواردي حتی 
مدیران شــرکت هاي آي تی و خود برنامه نویسان هم 

آن را فراموش کرده اند. 
بسیاري از برنامه نویســان وقتی قیمت خود را به 
ســفارش دهنده اعالم می کنند این جملــه را از مدیر 
یا شــخصی که سفارش دهنده پروژه است، می شنوند: 

گزارش داخلى 
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 ثبت نام کارت هوشمند ملی

حتما درباره جایگزینی کارت شناسایی ملی با 
کارت هوشمند ملی خبرهایی شنیده اید. سازمان 
ثبت احوال کشور به منظور تسهیل این فرآیند و 
جلوگیري از ایجاد ازدحام در مراکز و دفاتر پیشخوان 
دولت سامانه اي را به عنوان سامانه کارت هوشمند 
ملی راه اندازي کرده که بخشی از مراحل ثبت نام از 

طریق این سامانه انجام می شود.
متقاضیــان کارت هوشــمند ملی می توانند 
براي ثبت نام به ســامانه کارت هوشــمند ملی 
به نشــانی www.ncr.ir مراجعه کرده و در 
صورت داشتن شــرایط در نظر گرفته شده در 
این ســامانه براي ثبت نام اقدام کنند. براساس 
هماهنگی هاي انجام شده پرداخت تعرفه قانونی 
ثبت نام کارت هوشمند ملی به شیوه الکترونیکی 
در همین ســامانه امکان پذیر است. در مرحله 
نخســت متقاضی با انتخاب گزینه ثبت نام فرم 

ثبت نام را تکمیل می کند. 
پس از تکمیل فــرم و پرداخت الکترونیکی 
وجه به منظور پیگیري وضع درخواست ثبت نام، 
یک شــماره رهگیري در اختیار متقاضی قرار 
می گیرد. متقاضی ثبت نــام می تواند از طریق 
شــماره رهگیري از آخرین وضع درخواســت 
خود مطلع شــده و براي انجــام مراحل بعدي 
اقدامات الزم را انجام دهد. متقاضی بعد از ارائه 
کد رهگیري مجاز است ادامه فرآیند ثبت نام را 

پشت سر بگذارد. 
در مرحلــه بعد متقاضی بــا انتخاب گزینه 
نوبت گیري براي مراجعه به یکی از مراکز انجام 
فرآیند ثبت نام براساس برنامه زمان بندي در نظر 
گرفته شــده به این مرکز مراجعه می کند. این 
مرحله شامل کنترل مدارك هویتی و اخذ تصویر 

از چهره متقاضی و اسکن اثرانگشت می شود. 
در مرحله تکمیــل فرآیند ثبت نام، متقاضی 
به یکی از ادارات ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان 
یا دیگر مراکز معرفی شــده توســط سازمان 

ثبت احوال مراجعه می کند. 
پس از فرآیند تکمیل ثبت نام، رســیدي در 
اختیار متقاضی قــرار می گیرد که متقاضی باید 
تا زمــان تحویل کارت این رســید را نزد خود 
نگه دارد. صــدور کارت ملی معموال حدود 20 
روز بــه طول می انجامد. البته ممکن اســت با 
توجه به حجم درخواســت هاي ثبت شده این 
زمان طوالنی تر باشــد. متقاضی می تواند براي 
اطالع از آخرین وضــع صدور کارت با مراجعه 
به این ســامانه و کلیک روي گزینه «مشاهده 
وضعیــت» از آخریــن وضع درخواســت خود 

مطلع شود. 
چنانچه کارت آماده تحویل باشــد متقاضی 
بــراي دریافــت آن باید به محلــی که هنگام 
ثبت نام به او اعالم شــده مراجعه کند. چنانچه 
کارت متقاضــی صادر شــده و آمــاده تحویل 
باشــد، این موضوع از طریق بخش مشــاهده 
وضعیت به اطالع متقاضی رســانده می شــود 
و به این ترتیــب متقاضی می تواند با در دســت 
داشتن رسید ثبت نام و مدارك هویتی خود براي 
دریافت کارت ملی مراجعه کند. حضور شخص 
متقاضی براي دریافت کارت ملی الزامی است و 
کارت صادر شده پس از تطبیق اثرانگشت فرد 
با اطالعات درج شــده در تراشه کارت به وي 

تحویل داده خواهد شد.

است؛ کپی برداري از نمونه خارجی.  اطالعات متداول
ارکسترهاي یک نفره

یکی از شــرایط حاصل شــده از دومینوي اتفاق هاي بد ناشی از نبود کپی رایت در 
ایران، وجود تعداد زیادي از «تیم هاي یک  نفره» نرم افزارنویسی است.  نرم افزارنویسان 
زیادي خودشــان پروژه ها را مذاکره کرده، تحلیل می کنند، برنامه اش را می نویسند و 

گرافیــک آن را تولید می کنند؛ چرا؟ چون پولی که به او می دهند آنقدر نیســت که بتواند کس دیگري را 
شریک کار کند و مجبور است به سمت یک نفره پیش بردن کل پروژه کشیده شود. کلیشه این تیم هاي 
یک نفره در مورد نرم افزارنویســان، این است: شب زنده دار، عموما الغر، با تمایل زیاد به خوردن تنقالتی 
مثل پفک یا نوشابه هاي گازدار، مالتی تسک، کم حوصله، ریتم سریع صحبت کردن و با هدفنی در گوش. 
وقتی نرم افزارنویس با گزینه هاي خارجی مواجه می شود با خود می گوید، آنجا در این مورد خوب فکر شده 
و افراد حرفه اي در زمینه هاي مجازي تخصصی در آن نظر داده اند، پس بهتر است از کار آنان الگوبرداري 
شود. همین مســاله باعث می شود حتی رنگ پس زمینه، رنگ نوار منو و رنگ و اندازه فونت ها هم تقلید 
شود. به این ترتیب کار زیرساختی در حوزه نرم افزار در ایران انجام نمی شود. براي همین نرم افزارهاي بومی 
در ایران معموال مشــکل دارند، چون هزینه اي براي زیرســاخت آن نشده و تنها به تغییرات جزئی در آن 

بسنده شده است.

کپی برداري؛ کپی برداري؛ 
مشکل ریشه دار حوزه فناوري اطالعاتمشکل ریشه دار حوزه فناوري اطالعات

یکی از یکی از هزارانهزاران

فرانک فراهانی جم
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وش

ر ه
شه
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گزارش داخلى

«مهندس اینجوري ها هم نیســت! ما ویندوز را از سر 
کوچه با هزار تومان می خریم. نرم افزار شــما یعنی از 
ویندوز هم پیچیده تر اســت؟» یا این که: «شــما که 
راحتید. نرم افزاري را که باید 20 هزار دالر یعنی چیزي 
حدود 70میلیون تومان پولش را بدهید با هزار تومان از 

سرکوچه می خري.»
آســیب آشــکار فقدان کپی رایت و سیستم ثبت 
قانونی ایده این است که هر لحظه همان بالیی به سر 
نرم افزار یا ایده شما می آید که بر سر ده ها هزار نرم افزار 
دیگر در کشــور آمده و از انواع بسته هاي نرم افزاري 
ســر در خواهد آورد که نامی از مترادف کلمه پادشاه 
در زبان انگلیســی دارند. نرم افزار یا ایده براحتی کپی 
می شــود و دیگران با زحمت شما پول خوبی به جیب 

می زنند. 
آســیب پنهــان نبــود قوانین مالکیــت مادي و 
فکري این اســت که نرم افزارهــاي تخصصی براي 
برنامه نویســی بسیار گران هســتند و در کشورهاي 
داراي قوانین مالکیتی، این نرم افزارها را هر کســی 
نمی توانــد تهیــه کند، امــا در ایــران قضیه کامال 
برعکس اســت. به این ترتیب راه ورود افراد با تجربه 
کم به حوزه اي کامال تخصصی و نیازمند تجربه زیاد 
می شود. اتفاق بعدي در این فرآیند زمانی می افتد که 
برنامه نویســان مبتدي یا کم تجربه یا کار نابلد، وارد 

کاري جدي می شوند. 
کسی که در این حوزه تجربه دارد، وقتی پروژه اي 
را می بینــد، آن را تحلیل می کند و براســاس همان 
تحلیل به ســفارش دهنده پروژه قیمت می دهد. افراد 
کم تجربــه دو رویکــرد در پروژه گیــري دارند؛ اول 
این کــه نمی دانند وارد چه کاري می شــوند و برآورد 
اشــتباه از کار باعث می شــود قیمت پایینی پیشنهاد 

دهند و وقتی وارد کار می شوند براي 
جبران این خطا از کار می زنند و به 
سمت کپی کاري کشیده می شوند. 
رویکــرد دیگر این اســت که به 
هر قیمتی که شــده رقبا را حذف 

کننــد و براي ایــن کار دامپینگ یا 
قیمت دادن پایین تر از قیمت رقبا و حتی 

پایین تــر از قیمت واقعی اتفــاق می افتد. محصول 
چنین فرآیندي نرم افزاري با عیوب زیاد اســت که 

آســیب آن در شــرکت هاي کوچک کم خواهد بود 
و ممکن اســت شرکت ســفارش دهنده تا مدتی با 
همان عیوب سر کند، اما تاثیر مخرب چنین روندي 
در تولید نرم افزارهاي صنعتی یــا نرم افزارهایی که 
بــراي کارهاي بزرگ اســتفاده می شــود بی نهایت 

مخرب است و شاید ضرر و زیانی بشدت 
سفارش دهنده  نه تنها  متوجه  را  بزرگ 

نرم افزار کند، بلکه در الیه کاربري 
نهایی هم مشکل هاي زیادي را به 

وجود آورد. 
در ایــران برنامه نویســان باتجربه 

در اتفــاق دیگــري هم اشــتراك دارند. بیشــتر 
پروژه اي  وارد  وقتــی  باتجربــه  نرم افزارنویســان 
می شــوند کــه کارفرما یــک بار و پیــش از این، 
برنامه اي را به برنامه نویس دیگري سفارش داده و 
نرم افزار بد از آب درآمده و االن بعد از گذشت مدتی 
و خسارت هایی که وارد آمده، به فکر این افتاده تا به 
جاي این که ارزان ترین گزینه را انتخاب کند، سراغ 
افــراد باتجربه برود تا کارش انجام شــود. بنابراین 
نبــود کپی رایت باعث شــده اتفاق هــاي بدي در 
کشــورمان در این زمینه رخ دهد. در ایران به دلیل 

نبود قانون کپی رایت، ارزش نرم افزار 
به معنی واقعی شناخته نمی شود و نرم افزارنویسان 

به خیلی از شرایط مجبور می شوند.  

برداشتی بومی از «بومی سازي» 
بومی سازي به ساده ترین تعریف یعنی سازگار کردن 
نرم افزار یا مدل تجاري و مدل ارائه خدمت با شرایط 
«واقعی» یک منطقه. مثال در ایران، مبانی اقتصادي 
ما با مبانی اقتصادي خارجی فرق هاي اساسی دارد یا 
حسابداري در ایران با حسابداري در بسیاري از کشورها 
فــرق دارد. از طرف دیگر، چــون هزینه اي که براي 

نرم افزار در ایران می شــود، هزینه واقعی 
نیست و کمتر از آن چیزي است که واقعا 
باید باشد، بومی سازي حتی در شرکت هاي 
بزرگ نرم افزاري در ایران به معنی استفاده از 
منبع برنامــه اي خارجی، ترجمه منوها، دیالوگ ها و 
پیغام هاي برنامه و تغییر سیســتم تاریخ از میالدي به 
شمســی و قمري و تغییر سیستم پولی از دالر و یورو 
و روبل و روپیه به ریال اســت. این روالی اســت که 
در تعداد زیادي از برنامه هاي بومی ســازي شده اتفاق 
می افتد. بومی ســازي درحقیقت این چیزي نیست که 
به کرات در کشورمان اتفاق افتاده است. این برداشت 
از بومی سازي متاسفانه تحت شرایط اشاره شده، بومی 

شده است. 

امید براي بهتر شدن
شــرایط  در  اســت  بعید  هرچنــد 
ایران  عضویت  پسابرجام،  و  پساتحریم 
در سازمان جهانی تجارت اتفاق بیفتد و 
ایران خسارت هاي نقض قانون کپی رایت 
را به صاحبــان کپی رایت بپــردازد یا این که 
صاحبــان کپی رایت همچون مایکروســافت از حق 
خود بگذرند، اما اگر حتی چیزي شــبیه کپی رایت و 
قانــون مالکیت فکري آن هــم فقط در خاك ایران 
وجود داشــته باشــد، می تواند باعث رفع بســیاري 
از مشــکالت در حوزه تولید نرم افزار شــود. با وجود 
این امید به بهتر شــدن نباید کمرنگ شود. در کنار 
این مساله باید ارزش واقعی کارها از سوي صاحبان 
ســرمایه و کارفرمایان درك شــود. دوباره کاري ها 
بجز اتالف انرژي و ســرمایه، باعث اتالف مساله اي 

برگشت ناپذیر به نام زمان است.
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آیا مى دانستید؟

ابررایانه پیچیده دنیا
کمتر کســی با حداقل اطالعــات از دنیاي رایانه 
وجود دارد که نام IBM را نشــنیده باشــد. یکی از 
بزرگ ترین و قدیمی ترین شــرکت هاي رایانه اي که 
فهرســتی از مهم ترین و تاثیرگذارتریــن پروژه هاي 
این صنعت در آن اجرا شــده و می شــود. یکی از این 
پروژه هاي بســیار مهم،  Stretch بود. طرح  ساخت 
ســریع  و پیچیده تریــن ابررایانه جهــان در دهه 60 
میالدي؛ ابررایانه Stretch بود؛ پروژه اي که در عین 
اهمیت باالیش در تاریخ رایانه، از آن به عنوان یکی از 
بزرگ ترین شکست هاي فناوري اطالعات یاد می شود! 

اما آیا واقعا این گونه بود؟
کمی به عقب برگردیم. در سال 1954 دانشمندي 
Stephen) و  Dunwell) به نام اســتفن دانــِول
همکارش شروع به نوشتن مجموعه اي از یادداشت ها 
در مورد سیســتمی مفهومــی کردند کــه نامش را 
«دیتاترون» (Datatron) گذاشته بودند. این سیستم 
قرار بود جایگزینی براي رایانه هاي مدل 704 و 705
باشــد که کمی پس از آن تولید شدند. حجم زیادي از 
این یادداشت ها درباره  نکات فنی بود، اما یکی از آنها 
که با شماره  صفر مشخص شده بود، چیزي شبیه یک 
مانیفســت بود. صحبت در مورد رایانه اي پیشرفته در 
تمــام زمینه ها که موقعیت فوق العاده اي به IBM در 

زمینه  پردازش داده هاي الکترونیکی بدهد.
این یادداشــت ها در ادامه به برگزاري جلسه هایی 

منجر شــد که در برخی از آنها چهره هایی چون جان 
فــون نویمــان (John von Neumann) کــه 
آن زمــان از مشــاوران IBM بــود، جیــن امدال 
طراحــی مســئول   ،(Gene Amdahl)
 IBM 704 و بعدها System/360 و جان بکاس

(John Backus) که مدیر تیم فورترن بود.
در خالل این جلسه ها وقتی دانول فهمید آزمایشگاه 
تشعشعات لیومور (LRL) در کالیفرنیا تمایل به خرید 
یــک رایانه با کارایــی باال دارد، یادداشــت هایش را 
به سمت نکات فنی طراحی چنین رایانه اي برد. ادعاي 

دانول این بــود که کارایــی Stretch صد تا 200 
برابــر رایانه 704 آن موقع در شــرکت بود. البته این 
ادعاها بعدها او را دچار دردســر کرد، ولی در آن زمان 
موقعیتی را که نیاز داشــت به دست آورد تا مسئولیت 
رهبري پروژه را در مقابل جین امدال، به او بدهند. در

 آن زمــان، IBM در زمینه  رایانه هاي علمی در حال 
عقب افتادن بود و در جلسه هایی که سال 1955 برگزار 
شد، گزینه هاي مختلف براي رایانه بعدي شرکت مورد 
بحث قرار گرفت که «دیتاترون» یکی از این گزینه ها 

بود.
در پایان، تصمیم بر این شــد که تیم مهندســی 
طراحی و ســاخت نســخه اي از «دیتاترون» را دنبال 
کنند که یک قسمت حســابگر سریع  و رجیسترهاي 
ترانزیستوري براي قرار گرفتن یک حافظه  کوچک و 
سریع کنار حافظه  بزرگ و کندتر داشته باشد، حافظه  
اصلی نیز بزرگ تر طراحی شــود تا میزان دسترسی به 

عملیات ورودي/ خروجی کندتر را کاهش دهد.

اغراق کار دستشان داد
براي دریافت سرمایه  دولتی موردنیاز براي توسعه  
یک نمونه  اولیه از این سیســتم، مسئوالن پروژه ابتدا 
ســراغ همان LRL رفتند که دنبال چنین رایانه اي 
بود؛ اما به دلیل آن که IBM نمی توانســت در زمانی 
که LRL در نظر داشت، نمونه اي از آن را آماده کند، 
قراردادي بسته نشد. با این حال تالش تیم فنی براي 

متقاعد کردن مدیریت براي اجراي پروژه ادامه یافت 
تا این که قراردادي با آزمایشــگاه علمی لس آالموس 
(LASL) براي پروژه اي به نام «Stretch» منعقد 
شد. (این نام براي این انتخاب شده بود که پروژه سعی 

داشت محدودیت هاي رایانه اي را بسط دهد)
با قطعی شدن ســرمایه گذار، چالش اصلی یافتن 
راهی براي عملی کــردن قول هایی بود که تیم داده 
بــود! با این که در قرارداد به صــورت دقیق قدرت این 
رایانه مشخص نشــده بود، در پروپوزال قول سرعتی 
حداقل صد برابر بیش از سیستم هاي موجود داده شده 
بود. براي رسیدن به چنین هدفی، دانول و تیمش باید 
از پس مشــکالت فراوان مهندسی و فنی برمی آمدند 
که کار آسانی نبود، اما حتی با وجود حل شدن تدریجی 
این مشــکالت، اغراق در مورد قدرت این رایانه خود 
در حال تبدیل شــدن به معضل بود! بر این اســاس، 
تیم Stretch پیشنهاد به تاخیر انداختن اعالم تولید 
مدل 7030 (عمال همان Stretch) را تا بعد از آماده  
شدن و آزمایش رایانه خودشان داده بودند، اما مدیران 
IBM از ترس از دســت دادن بازار و سرمایه گذاران، 
تولید مدل 7030 را در مجمع ســرمایه گذاران اعالم 

کردند.
در حالــی کــه انتظــارات از 
Stretch، ابررایانــه اي با قدرت 
حداقل 75 برابــر مدل 704 بود، 
معلوم شد حتی این رقم هم بسیار 
آزمایش ها  است!  بوده  خوشبینانه 
در فوریه 1961 نشان داد با وجود 
مطابق بودن سرعت اعمال داخلی 
Stretch، مانند جمع و تقسیم، 
بــا تخمین هاي صــورت گرفته، 
برنامه هاي واقعی کاربران فقط در 
حد 32 تا 40 برابر سریع تر از 704 
انجــام می گرفت! البته نباید این نکته را نادیده گرفت 
که Stretch واقعا سریع ترین رایانه ساخته شده تا آن 

زمان بود و کاربران از قدرت و دقت آن راضی بودند.
یک ماه پس از تحویل Stretch به لس آالموس، 
مدیران IBM اعالم کردند کارایی این رایانه براساس 
انتظارات نیست و در نتیجه قیمت آن از 13/5 میلیون 
دالر به حدود نصف یعنــی 7/7 میلیون دالر کاهش 
می یابد و البته تنها به هشــت مشــتري که مذاکرات 
با  آنها انجام شــده بود، تحویل داده می شــود. قیمت 
جدید پایین تر از هزینه  تولید ایــن رایانه بود و دانول 
با تخمین هاي خوشبینانه اش مقصر این ضررها قلمداد 

می شد.

پایانی تلخ براي آغازي دوباره
 IBM البته با وجود ضرر حدود 20 میلیون دالري
از فروش هشــت نمونه رایانه هاي 7030، پایان این 
داســتان چندان هم تلخ نبود. دانول در شرکت ماند و 
چند سال بعد از پروژه  Stretch مدیران IBM بابت 
انداختــن تقصیرها به گردنش از او عذرخواهی کردند. 
IBM نیز نفع هایی از این پروژه برد؛ یکی اســتخدام 
مهندسان با استعداد که باعث قدرت گرفتن شرکت در 
تولید رایانه هاي بعدي شدند. عالوه بر این، ویژگی هاي 
System/360 در مدل بسیار موفق Stretch قوي

مورد استفاده قرار گرفت؛ ویژگی هایی چون حافظه  با 
واکشــی اولیه (pre-fetch)، حفاظــت از حافظه 
و توقف هاي کنترل شــده توســط برنامه ها که اجازه  
اعمال چندوظیفه اي (multi-tasking) را می داد، 
تشــخیص و تصحیح خطاي بر اساس سخت افزار و 

همچنین مجموعه دستورات گسترش یافته.
بســیاري از مفاهیمی که در ماشــین دانول ایجاد 
شــد، راه خود را بــه میکروپروسســورهاي امروزي 

باز کرده اند. 

6

محمود صادقی
کارآفرینی، تحول، موفقیت، سود و بسیاري کلمات مثبت شبیه را هر روز در روزنامه ها، مجالت، سایت ها و شبکه هاي اجتماعی می بینید؛ اغلب در میان داستان هایی 
از موفقیت جوانان خالق یا مدیران باتجربه، اما باید بدانیم این دایره از لغات داراي یک محدودیت مشترك است: همگی نشانگر فقط یک روي سکه  کسب و کار است. 
روي دیگر این سکه که کمتر درباره  آن صحبت می شود شامل کلماتی چون ضرر، اخراج، سقوط و شکست است. کلماتی که با وجود بار منفی، در صنعت فناوري اطالعات 
وزنی بیشتر از کلمات مثبت متناظرشان دارد. کافی اســت نگاهی به درصد باالي پروژه هاي شکست خورده، استارت آپ هاي ناموفق و شرکت هاي ضررده بیندازیم. 

با این حال، در میان این شکست ها نباید مفهوم «شکست رو به جلو» را فراموش کنیم. شکست می تواند مثبت باشد، به شرطی که از آن درس بگیریم.

شکست ها و درس ها؛ چرا پروژه  Stretch شرکت  IBM شکست خورد؟

داستان ساخت سریع ترین ابررایانه 
دهه 60 میالدى

اغراق نکنیــد! اگر هم معتقد هســتید 
اغراق جزء الینفک پروژه هاست و چاره اي 
جز اغــراق ندارید، آماده  زمانی باشــید که 

پژواك آن به شما برمی گردد.
دورریختنــی  را با ظرفــش دور نریزید! 
حتــی اگــر نتوانســتید به اهــداف اصلی 
پروژه  برســید و پروژه شکست خورد، این 
امــکان وجــود دارد که بتوانیــد از بقایاي 
آن چیزهــاي مفیدي دربیاوریــد که بعدا 

به دردتان بخورد.

درس ها
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تـالش

این طبیب، هنرمند است
«دانشجوي رشته رادیولوژي بودم و می خواستم در 
رشته پیراپزشکی کاري را با یکی از دوستانم شروع کنم، 
اما به نتیجه اي نرســید و منصرف شدم.» این جمله از 
مریم عرفانی، یکی از موسسان ایده پروانه آرت نقل قول 
می شود که از دوره راهنمایی مدرسه، درگیر هنر بوده و 
دوست داشته روزي یک هنرمند بشود. خانم عرفانی در 
این رابطه می گوید: «پیش از تاسیس استارت آپ پروانه 
آرت درگیر هنر بودم و دوســتان هنرمند زیادي داشتم. 
بســیاري از این دوستان هنرمند دست  سازه  هاي هنري 
براي فروش می ســاختند. ارتباط با این دوستان باعث 
شد متوجه شــوم این هنرمندان به بستري مطمئن نیاز 
دارند تا بتوانند دست سازه هایشان را بهتر بفروشند. ایده 

از همین جا شکل گرفت.» 
به گفته خانم عرفانی، هنرمندان تولیدات  خود را به 
دو روش می فروشند؛ یکی به صورت آنالین و از طریق 
شبکه هاي اجتماعی و دیگري به صورت فروش از طریق 
مغازه هــا. به گفته عرفانی، در هر دو روش مشــکالتی 
وجود دارد که هم به ضرر هنرمند اســت و هم خریدار. 
در فروش آنالین از طریق شــبکه هاي اجتماعی چون 
محصول از طریق یک فروشگاه شناخته شده و مطمئن 
فروخته نمی شود، مردم کمتر اعتماد می کنند و مدیریت 
حساب کاربري در شبکه اجتماعی که معموال از طریق 
اینستاگرام انجام می شود نیز براي هنرمند دشوار است. 
همچنین عرفانی می گوید در این روش امکان مقایسه 
براي کاربر با ســختی همراه است. در روش فروش از 
طریق مغازه ها نیز آن طور که موسس پروانه آرت برایمان 
توضیح می دهد ظاهرا ســاخته هاي هنرمندان با قیمتی 
باالتر از آنچه هنرمند بــراي محصولش در نظر گرفته 
فروخته می شود و درصد زیادي از فروش نصیب صاحب 
فروشگاه می شود. ضمن این که هنرمند مدیریتی روي 
محصولش ندارد و در حقیقت گمنام باقی می ماند، زیرا 
مشتري اطالعاتی از سازنده و برند آن کسب نمی کند. 
همچنین عرفانی در تکمیل صحبت هایش می گوید غیر 
از این روش ها یک سري ســایت ها هم وجود دارند که 

محصوالت هنرمندان مختلف را بدون هیچ نامی از وي 
می فروشند. همه این عوامل دست به دست هم می دهد 
تا مریم عرفانی و دو نفر از همکارانش در زمینه  آي تی، 
به این فکر بیفتند تا یک سایت براي فروش محصوالت 
هنري راه بیندازند، البته بدون دخالت در فرآیند فروش. 

بالك کردن براي کپی کاري
مریم عرفانی می گوید: «هنرمندها براساس سفارشی 
که از مشتري می گیرند محصول هنري تولید می کنند. 
دوست داشتم ایده به گونه اي پیاده سازي شود تا مدیریت 
محصول به دست خود هنرمند باشد و مشتري نیز نام، 
برند و محصول هنرمند را بشناسد و بتوانند با هم ارتباط 
برقرار کنند.»  از ابتداي ســال 94 تیم سه نفره پروانه 
آرت، کار روي ایده را شروع می کند و اعضا پیش از هر 
کاري روي ایــن موضوع تحقیق می کنند که هنرمندها 
چه نیازهایی دارنــد و چه می خواهند. عرفانی می گوید: 
«تحقیقــات  ما چهار ماه طول کشــید و با تعداد زیادي 
هنرمند صحبت کردیم. بیشــتر دنبال هنرمندانی بودیم 

که سطح کارشان از بقیه باالتر بود.» 
وقتی از عرفانی می پرســیم چگونه هنرمندها را پیدا 

کرده و با آنها کار می کردند، پاسخ می دهد در شبکه هاي 
اجتماعی به دنبال هنرمندها گشته  و از آنها موضوعاتی 
پرســیده اند. عرفانی دلیل این کار را این گونه توضیح 
می دهد افرادي وجود دارنــد که آثار هنرمندان دیگر را 
کپی می کنند و می فروشــند. چــون کیفیت براي تیم 
پروانه آرت اهمیت زیادي دارد سواالتی را از هنرمندانی 
که می خواهند با آنها کارشــان را شروع کنند می پرسند 
تا به اطمینان کامل برسند. قرار هنرمندان محصوالتی 
را که خودشان تولید می کنند در سایت پروانه آرت قرار 
دهند و بفروشند. تیم پروانه آرت روي این فرآیند نظارت 
می کند، اما دخالتی در آن ندارد. به گفته موســس این 
ایده، حتی ارســال کاال نیز توســط خود هنرمند براي 
مشتري انجام می شود و ســایت پروانه آرت محصولی 
را انبار نمی کند. خانم عرفانی در توجیه اســتفاده از این 
روش می گوید دوســت نداشته تا یک فروشگاه آنالین 
صنعتی راه بیاندازد، بلکه قصد داشته تا به نفع هنرمندان 
کار کند و شــأن و جایگاه شــان حفظ شود. با توجه به 
این موضوع همه هنرمندان را از ابتداي کار خودشــان 
انتخاب می کنند و با طرح پرسش هایی مطمئن مى شوند 
محصــول هنرمند دیگري را کپــی نمی کنند. عرفانی 
می گوید: «برخی هنرمندان کپی کار حســاب کاربري 
هنرمنــد اصلی را بــالك می کنند تا شــخص اصلی 
متوجه نشود. با بررسی حساب هاي اینستاگرامشان کلی 

اطالعات دستگیرمان می شد.» 

اعتماد به خرید سنتی بیشتر است
اکنون که اطالعــات الزم براي آغاز کار جمع آوري 
شــده و هنرمندان مورد نظرشان را پیدا کرده اند، نوبت 
به تاسیس سایت می رسد. تیم پروانه آرت آماده است و 
تصمیم می گیرند وارد مرکز شتاب دهنده شوند. عرفانی 
می گوید: پیش از شروع کار شتاب دهنده را می شناختیم 
و تصمیم گرفتیم وارد یکی از این مرکزها شویم. اگر این 
کار را نمی کردیم آغاز پروانه آرت با تاخیر روبه رو می شد. 
عرفانی می گوید در تحقیقات شان به این نتیجه رسیده اند 
که نارضایتی اصلی هنرمندها از فروش آفالین (توسط 

مغازه ها) بــوده و می گفته اند پول کمــی در این روش 
برایشــان می ماند. با این حال همکاري با هنرمندها به 
این سادگی ها هم به دست نیامده است. عرفانی می گوید 
یک بار آقاي هنرمندي که سنش باال بوده گفته اعتمادي 
بــه این روش ندارد و مردم ترجیح می دهند محصول را 

ببینند سپس خرید کنند. 
عرفانی می افزاید که شش ماه در مرکز شتاب دهی 
کار کرده انــد و در حال حاضر چهــار ماه از راه اندازي و 
معرفی رسمی سایت می گذرد. اکنون تیم شان چهار نفره 
اســت که با حدود 30 هنرمند همکاري می کنند. وقتی 
از او در مورد درآمد و سوددهی ایده می پرسیم می گوید 
سوددهی اســتارت آپ حداقل یک سال طول می کشد، 
در صورتــی که زمان یکســاله هم خیلی خوشــبینانه 
است. عرفانی می گوید تاکنون فروش خوبی داشته اند، 
اما هنوز به ســوددهی نرسیده اند. به گفته او، درآمدزایی 
پروانه آرت به این صورت اســت که 20 درصد از سهم 
فروش اثر هنري نصیب ســایت می شود. به گفته این 
بانــوي کارآفرین، هنرمنــد محصوالت را 
قیمت گــذاري می کند. عرفانــی می گوید 
پولی از هنرمند بابت ارائه محصول در سایت 
نمی گیرند و اگر هم محصــول فروش نرود، پولی 
از هنرمند دریافت نمی شود. او می گوید عکس ها نیز 
توسط خود هنرمندها ارسال می شود، اما قصد دارند در 
آینده در صورت نیاز هنرمند، عکاسی محصوالت را نیز 
خودشان انجام دهند. وقتی از عرفانی می پرسیم آیا قصد 
ندارند محصوالت را براي فروش ســریع تر انبار کنند، 
می گوید هنرمندهــا این روش فعلی را ترجیح می دهند 
و به انبار کردن اعتقادي ندارند. او می گوید فرق  آنها با 

سایت هاي مشابه در همین نکته است. 

فضاي کاري اشتراکی بهتر از انفرادي
در حال حاضر تیــم پروانه آرت به صورت دورکاري 
به فعالیت خود ادامه می دهد، اما عرفانی می گوید قصد 
دارند در آینده نزدیک در یک فضاي کاري اشتراکی به 
کار خود ادامه دهند. به گفته عرفانی، محتواي سایت از 
اهمیت زیادي برایشــان برخوردار است و زمان زیادي 
را صــرف نگارش متــن توضیحات کاالهــا می کنند. 
عرفانی می گوید رفتار کاربــران و نظرآنها تاثیر زیادي 
روي نــگارش محتواي ســایت دارد. با توجه به این که 
نظر مشــتري براي تیم پروانه آرت خیلی مهم اســت، 
عرفانی می گوید یک بار کاربري محصولی را ســفارش 
داده و تا مرحله پرداخت نیــز رفته، اما ناگهان از خرید 
منصرف شده است. موسس پروانه آرت می گوید: «به او 
(مشتري) زنگ زدیم و متوجه شدیم چون متوجه شده 
در کارتش پول نیست، خرید نکرده است. به همین دلیل 

کاال را به عنوان هدیه برایش فرستادیم.»
وقتی این نکته را به او گوشزد می کنیم که در حوزه 
آي تی بیشــتر مردها فعالیت می کننــد، می گوید اتفاقا 
دیگران رفتار متفاوتی با او نداشــته اند و درگیر تبعیض 
جنسیتی نشده است. او می گوید خانم ها ظرفیت باالیی 
دارند و حتی اعتماد به نفس شان از آقایان بیشتر است، 
فقط باید خودشان را باور کنند. عرفانی در پایان می گوید 
استارت آپ مثل بچه می ماند و نمی شود آن را رها کرد. 

مریم عرفانی، یکی از موسسان پروانه آرت

در  و  دارد  ســال   22 عرفانــی  مریــم 
رشــته رادیولوژي از دانشــگاه علوم پزشکی 
تهــران مــدرك کارشناســی گرفته اســت. 
گالري گردي، نوشــتن داســتان کوتاه و فیلم 
دیدن از فعالیت هاي او در اوقات فراغت است.

پروانه آرت نام ایده:  
parvanehart.com سایت: 

نظرتان در مورد این ایده چیست؟ 
کلیک حرف هاي شما را به گوش این تیم   می رساند. 
شــاید در آینده نه چندان دور یکی از اعضاي 
این تیم ها شدید. ما را از شنیدن داستان تالش 
خود محروم نکنید، کلیک منتظر شماســت.

شماره پیامک: 300011226
Click@jamejamonline.irClick@jamejamonline.ir

رامین فتوت
هنر بخش بزرگ و مهمی از زندگی مان را تشکیل داده، اما معموال کمتر به آن توجه کرده و گاهی بسادگی از 

کنار آن عبور می کنیم. یکی از اشکال ظهور هنر در زندگی روزمره  همین دست سازه هاي هنرمندان خوش ذوقی 
است که در ظاهر با عناصر و اجزاي ساده اي ساخته شده، اما از لحاظ هنري جایگاه باالتري از یک محصول بی روح 

ماشینی و صنعتی دارد و بیشتر به دل می نشیند. با این حال هنرمندان تولیدکننده این آثار معموال مزد تالش شان را به صورت برابر در ازاي محصول دریافت نمی کنند و 
سود حاصل از زحما تشان با درصد باالیی به جیب افراد واسطه می رود، ضمن این که هنرمند نیز بین مشتري هایش ناشناخته باقی می ماند. با توجه به این موضوع یک تیم 
استارت آپی، ایده اي بر مبناي فراهم کردن بستري براي فروش مستقیم آثار هنرمندان تشکیل داده و تاکنون توانسته رشد خوبی را در پیش بگیرد. تالش این هفته، 

داستان راه اندازي این ایده از زبان مریم عرفانی، یکی از موسسان آن است.

وب در خدمت هنر
این ایده ارتباط مستقیم هنرمندان و مردم را برقرار می کند 
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بـازي

انحصارى بعدى سودا 51
کارگــردان  ســودا،  گویچــى   2014 ســال 
 Killer7، No More Heroes بازى هــاى 
و Shadow of the Damned از تولیــد یــک 
بــازى جدید براى PS4 با نــام Let it Die خبر 
داد. از آن زمان خبر خاصى از بازى نبود تا این اواخر 
که ویدئوى جدیدى از آن منتشــر شده و خبر عرضه 
آن در سال جارى میالدى داده شد. به گفته سودا، این 
بازى همان ســبک اولیه خود، با محوریت بقا را حفظ 
کرده و قدمى رو به جلو در بازى هاى تجربه رایگان و 
ناهمگام خواهد بود. قبال در مورد این بازى گفته شده 
بود که دشــمنان از اطالعات بازیکنان دیگر استفاده 
مى کننــد و همین حالت ناهمگام بازى را رقم مى زند. 
همچنین بازیکنان با کشتن دشمنان مى توانند اسلحه و 
لباس هاى آنها را بردارند و براى شخصى سازى کاراکتر 
خود استفاده کنند. طى چند سال اخیر، بازى هاى سودا 
آن چیــزى نبودند که از این نابغه بازى ســازى انتظار 

مى رفت، باید ببینیم این اثر چطور از آب درمى آید.

 PC مشکالت آزاردهنده نسخه
دو بازى معروف

بازى ارواح اهریمنى 3 در همان آغاز انتشــار در 
دام یکى از همان طلســم هاى شومى افتاد که دمار 
از روزگار بازیکن درمى آورد. کاشــف به عمل آمده 
نسخه هاى بسیارى از کاربران به محض رسیدن به 
اولین آتش محل ذخیره بازى دچار کرش شــده و از 
کار مى ایستد. تعدادى دیگر نیز گفته اند بازیشان در 
بخش ســاخت کاراکتر متوقف شــده و قادر نیستند 

حتى بازى را آغاز کنند.
ظاهرا یکى از دالیــل کرش اصلى به تنظیمات 
نور گیم برمى گردد. ســازندگان بــه گیمرها توصیه 
کرده اند تنظیمــات نور را روى پایین ترین ســطح 
قــرار بدهند تا بتوانند از مقطع مورد اشــاره بگذرند. 
طبعا خیلى ها دوســت ندارند چنیــن کارى را انجام 
بدهنــد که در این صــورت دو راه پیش رو دارند: یا 
 From Software این کــه منتظر پچ هاى آینده
سازنده بازى باشند یا با گذاشتن کالهخود روى سر 
شــخصیت خود، بازى را پیش ببرند. در این صورت 
مى توانند باگ مورد اشاره را رد کنند. البته از آنجاکه 
یافتن کالهخود در ساعات آغازین بازى چندان ساده 
نیست، راه حل دیگر انتخاب کالس شوالیه است. در 
این صورت از همان ابتدا با کالهخود به دنیاى بازى 

پا خواهید گذاشت.
این در حالى اســت کــه تازه تریــن انحصارى 
مایکروســافت نیز از این بال در امان نمانده اســت. 
نســخه PC بــازى Quantum Break بــا 
مشکالت عدیده اى مواجه شده که از جمله مى توان 
به افت فریم شــدید و باگ هاى فراوان اشاره کرد. 
مایکروسافت حتى پیشنهاد بازگرداندن پول گیمرها 
را هم ارائه کرده اســت. فعال سازندگان هر دو بازى 
در حیطه پاســخگویى سریع اقدام کرده اند. باید دید 
در عمل هم آنقدر سریع خواهند بود یا با یک شوالیه 

سیاه سپرشکسته دیگر روبه رو هستیم.

فته
ر ه
خبا

       ا
    

مجید رحمانى
ســالح  ها در عین مرگبار بودن و عامل کشته شدن 
میلیون ها انســان در طول تاریــخ از منظر طراحى و 
تنــوع از چنان جذابیتى برخوردارنــد که اگر خوب به 
اطراف خــود نگاه کنید متوجه مى  شــوید از مجله و 
کتاب گرفته تا ســایت، اپلیکیشن و... براى طرفداران 
اســلحه وجــود دارد. در این صورت هیــچ بعید نبود 
کــه یک بــازى پیدا شــود که کامــال تمرکزش را 
روى ســالح  ها و نحوه اســتفاده از آنها قــرار دهد. 
Enter the Gungeon از بازى هــاى مســتقل 
اخیر اســت که این روزها حسابى در مجامع مختلف 
مورد اســتقبال قرار گرفته و همــه جا صحبتى از آن 
به گوش مى رسد. بازى به طور کلى در سبک اکشن 
قرار دارد، امــا به صورت جزئى مى تــوان آن را یک 
Dungeon) نامید  Crawler) ســیاهچال نوردى
که ساختار روگ-الیک (Rogue-like) و تولید تصادفى 
 (Procedurally Generated Levels) مراحــل 

در کنار المان هایى از سبک نقش آفرینى مثل انتخاب 
کاراکتر با ویژگى هاى ذاتى متفاوت و امکان دریافت 
ماموریت هاى جانبى از کاراکترهــاى غیرقابل بازى 
(NPCs) و خرید و فروش اجناس با آنها، تجربه اى 
متنوع و جذاب با دایره مخاطبان گسترده ساخته است. 
تمرکز بازى روى اســلحه حتى از نام آن نیز پیداست 
که واژه دانجن (Dungeon) به معنى سیاهچال را 
با ترکیب کلمه گان (Gun) به معنى سالح به گانجن 
(Gungeon) تبدیل کرده است. از بازى هاى مشابه 
The و  Binding of Isaac این عنوان مى توان

Nuclear Throne را نام برد.
باس فایت هاى جالب و گوناگون، گســتره بســیار 
وســیعى از ســالح هاى منحصربه فرد و پاورآپ هاى 
جذاب از ویژگى هاى متمایزکننده بازى با عناوین هم 
سبک به شمار مى رود. در این بازى زیاد خواهید ُمرد، 
ولى با هر مرگ به بخشى از اسرار بازى، خط داستانى 
و ساختار پیشرفت در بازى پى مى برید و به  این ترتیب 
هر شکست درسى مى شود براى رسیدن به موفقیت. 
حتى زمانى که ساختار ســیاهچال به گونه اى شکل 
مى گیرد که همه چیز کامال علیه شماســت و در یک 
لحظه به معناى واقعى کلمه نابود مى شوید باز احساس 
مى کنید چیزى یاد گرفتید که در رسیدن شما به هدف 

نهایى تان کمک کننده خواهد بود.
ســاختار کلى گیم پلى از این قرار اســت که شما 

وارد یک طبقه از ســیاهچال مى شــوید، باید تمام 
دشمنان را کشته و در نهایت با مبارزه با باس نهایى 
و شکســت وى، راه را براى ورود به طبقات پایین تر 
ســیاهچال باز کنید. در خالل ایــن تالش متوجه 
مى شوید دشمنان قرار نیســت بسادگى با شما کنار 
بیایند و با شــلیک تیر از همه جهت به ســمت شما 
جهنمى برایتان مى ســازند که فرار کردن از آن جز 
بــا مهارت در مکانیک هاى پایه بازى و توانایى هایى 
جــز پشــتک زدن کاراکتر امکان پذیر نیســت. این 
درحالى اســت که در حین حرکت باید از خطرات و 
تله هاى محیطى که مرموزانه انتظار شما را مى کشند 
نیز اجتناب کنید. با رسیدن به فروشنده  ها در مرحله، 
مى توانید از آنها Blank بخرید، منبعى که با از بین 
بردن تمام خطرات موجود در صحنه به شما فرصت 

تنفس مى دهد.
مطمئنا در بازى ســالح هاى زیــادى را تجربه 
 (Revolver) خواهید کرد که انواع و اقسام ریُولِور
گرفته تا تفنگ هاى عجیب و غریب ترکیبى بخشى 
از آنها خواهد بود. مسلســلى لیــزرى  در بازى وجود 
دارد که هنــگام بارگــذارى (Reload) مى تواند 
گلوله هاى دشــمنان را همچون شمشیرهاى لیزرى 
جنگ ستارگان بازگرداند. تفنگى که از لوله اش ماهى 
شــلیک مى کند یا هفت تیرهایى که نمونه هاى آنها 
را در مجموعه بازى هــاى ِمگاَمن دیده ایم، از دیگر 

سیاهچال ها و تفنگ  ها PC، PS4 ..............................پلتفرم
 Dodge Roll ........................ سازنده
Devolver Digital ................ ناشر
سبک ...................................... اکشن
8/5 ........................................ امتیاز
رده سنى .................. نوجوانان به باال

Enter the Gungeon

 سیاوش شهبازي
 بی تردید بــازي Division یکی از بزرگ ترین 
بازي هاي ســال میالدي اســت و اینچنین هم باقی 
خواهد ماند. ابعاد وسیع، توجه تکان دهنده به جزئیات 
و فضــاي گیراي آن به دل هر عاشــق «جهاِن  باز» 
خواهد نشســت، اما این جهان ِ بــاز خالی از ایراد هم 
نیســت. مســائل ریز متعددي در بــازي وجود دارد 
کــه نمی گذارد به آن امتیازي باالتــر از 8/5 بدهیم. 
معمــوال چنین ضعف هایــی را بــه بازي هایی مانند 
اســکایریم و فال اوت می توان نســبت داد ؛ آن هم 
به دلیل تنوع فوق العــاده فعالیت ها و ماموریت ها، اما 
در مورد Division دســتمان بسته است. با  وجود 
این  نمی توان جذابیت و گیرایی بازي را کتمان کرد.

داســتان بازي همچنان که می دانید در آینده اي 
می گذرد که یک بیماري مسري جمعیت زیادي را در 
شهر از بین برده و بقا و نجات آن از دست خرابکاران 
به دوش گروهی از نیروهاي ویژه گذاشته شده است. 
داستان بازي سعی ندارد قالب شکنی کند، اما مهارت 
ســازندگان در القاي روایت آن ســتودنی است و با 
تجربه اي لذت بخش طرف هستیم. هم میان پرده ها و 
هم دیالوگ هاي رادیویی، آن قدر گیراست که قالب 
خود را به هوش و حــواس بازیکن بیندازد. بعضی از 
اجزاي داستان را می شد پخته تر ارائه کرد، با این حال 

از تجربه آن پشیمان نخواهید شد.
فضاســازي بازي و داســتان آن، قاپ بازیکن را 

می دزدد. مهارتی که سازندگان در خلق منطقه منهتن 
به خــرج داده اند چنان باال بوده که خروجی نهایی را 
براحتی می توان با آثار راکستار مقایسه کرد. هر محله 
حال و هواي خاص خود را دارد و صحنه هاي متعددي 
در آنها گنجانده شده که به شکلی باورپذیرانه مصائب 
مردم گرفتــار در گرداب بال را به تصویر می کشــد؛ 
چنیــن فضایی حتی با دیالوگ هاي تکراري نیز تکان 
نمی خورد. با این حال، بعضی موارد مانند مقابله هاي 
تکراري با دشــمن که بازیکن را به نســل هاي قبل 
گیم می برد، از باورپذیري فضا می کاهد که امیدواریم 
در به روزرســانی هاي بعــدي تعبیــري بــراي آن 

اندیشیده شود.
از ســوي دیگر هوش مصنوعی دشمنان نیز بیش 
از حد قابل پیش بینی است و تمام چهار فرقه مختلف 
موجود در بازي، نیروهاي مشــابه با رفتارهایی مانند 
یکدیگــر دارند که پس از مدتــی از تنش موجود در 
نبردهــا می کاهد. بعضــی از مکانیک هــاي بدوي 
بازي نیز دچار خلل اســت. تیرانــدازي و هدفگیري 
در بازي لذتبخش و درســت از آب درآمــده، اما نه 
می توان نشست، نه پرید و نه درازکش شد. از این رو 
مخفیکاري فقط با حرکت سریع از پناه به پناه ممکن 
اســت. شــاید در نظر اول این یک تصمیم تعمدانه 

Xbox One، PS4، PC    ............پلتفرم
Ubisoft .................................. ناشر
Ubisoft Massive ............. سازنده
سبک ................... شوتر سوم شخص
8/5 ........................................ امتیاز

The Division

 Division نقد و بررسی بازي

هرج و مرج 
طغیان می کند
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قاتل سریالى

همان طــور کــه مى دانیــد رونــد اپیزودیک یا 
 (Hitman) سریالى شدن به فرنچایز محبوب هیتمن
نیز کشــیده شــد. تقریبا یک ماه و نیم پیش اولین 
قســمت از نسخه جدید هیتمن عرضه شد که شامل 
یک مرحله  تمرینى براى آشــنا کــردن بازیکنان با 
مکانیک ها و ساختار گیم پلى بازى و یک مرحله  اصلى 
«پاریس» بود که کاراکتر محبوب این مجموعه یعنى 
Agent 47 براى از بین بردن هدفش راهى فرانسه 
 «Sapienza» شده بود. در قســمت دوم بازى که
نام دارد، شما به ماموریتى در ایتالیا فرستاده مى شوید. 
این قسمت بر خالف قسمت پاریس که بیشتر شامل 
محیط ها و فضاهاى داخلى و بسته بود، در فضاى باز 
شهر و ساختار سندباکس مانند جریان دارد. در نتیجه 
برنامه ریزى و پیاده سازى مناسب نقشه خود به زمان و 
دقت بیشترى نیاز دارد. شایان ذکر است داستان بازى 
مربوط به 20 سال پیش و اولین سال هاى ورود مامور 
47 به ســازمان اســت. همچنین قرار شده تا انتهاى 
ســال جارى میالدى در مجموع هفت قسمت براى 
بازى عرضه شــود و احتماال در قسمت سوم قدم به 
مراکش خواهید گذاشــت. اگر تمایــل به تجربه این 
بازى مخفیکارى ســوم شــخص به صورت سریالى 
دارید، تقریبا هر یک ماه و نیم مى توانید منتظر انتشار 
قســمتى جدید باشــید، اما اگر تا زمستان صبر کنید 
مى توانید نسخه فیزیکى بازى شامل تمام قسمت ها 
PC، را تهیه و تجربه کنیــد. بازى براى پلتفرم هاى

PS4 و Xbox One است.

جدا افتاده

دومین بــازى این هفتــه Fragmented نام 
دارد، عنوانى اول/ سوم شخص در سبک بقا که شما 
را در نقش انســانى جدا افتاده روى سیاره اى بیگانه 
قــرار مى دهد. بازى بــا موتور قدرتمنــد آنریل 4,0

طراحى شــده و این هفته وارد بخش ارلى اکســس 
Early) شــبکه اســتیم مى شود. نکته  Access)
جالــب گیم پلــى بازى آنجاســت که شــما هم به 
فناورى هاى مدرن و روز دسترسى دارید و هم باید از 
مهارت هاى زندگى بدوى براى زنده ماندن بهره ببرید. 
به این معنى که با وجود داشتن سالح ها و تجهیزات 
گوناگون براى رفع گرسنگى کاراکتر باید شکار کنید 
یا محصوالتى چون گیاهان دارویى و... را برداشــت 
کنید و در نهایت با ترکیب مــواد مورد نیاز مختلف، 
آیتم هــا و تجهیزات جدیدى براى خود بســازید. در 
دنیاى بازى Fragmented شما مى توانید تنهایى 
به استقبال سختى ها و چالش ها بروید یا همراه با دیگر 
بازیکنان به صورت آنالین بازى را تجربه کنید. هرچه 
مدت زمان بیشترى در دنیاى بازى زنده بمانید، امتیاز 
تجربه اى به نام دانش به دست مى آورید که باال بودن 
آن امکان دستیابى شــما به مهارت ها و توانایى هاى 

جدید را امکان پذیر مى کند.

خالقیت هاى به کار رفته در طراحى سالح هاى بازى 
به شمار مى رود. 

لذت کشف کردن سالح هاى جدید و پى بردن به 
قدرت و ظرفیت واقعى آنها آن قدر لذتبخش است که 
بارها کشته شدن در طول بازى و بازگشت به مرحله 
ابتدایى و تالش مجدد شما را خسته و دلسرد نخواهد 
کرد؛ زیرا به هرحال ذات بشر کشف چیزهاى تازه را 

دوست دارد!
گیم پلى بازى به نســبت عناوین ســبک جهنم 
ایــکاروگا  همچــون   (Bullet Hell) گلولــه 

(Ikaruga) بــا چالش کمترى در این زمینه همراه 
است، ولى استفاده از ویژگى پشتک زدن براى دوام 
 Enter the Gungeon زندگى شــما در دنیاى
همچنان حیاتى به شمار مى رود. این مکانیک اصلى 
بازى کاراکتر را موقتا نســبت بــه گلوله هایى که به 
سمتش شلیک شده اند، مصون مى کند، ولى استفاده 
درســت و بموقع از آن، مهارتى اســت که بسادگى 
کســب نخواهید کرد و نیازمنــد تالش هاى فراوان 
خواهد بــود. فراگرفتن مکانیک هــاى اصلى بازى 
یعنى دویدن، شلیک کردن، پشتک زدن و بازگذارى 

تفنگ ساده است، اما استاد شدن در به کار بستن آنها 
چالش انگیز به شمار مى رود.

اولیــن تجربه شــما از یک مرحله با بیســتمین 
تالش تان تجربه اى متفــاوت خواهد بود، زیرا با یاد 
گرفتــن الگوى حمله دشــمنان و توانایى هاى آنها، 
شــانس بیشــترى براى تنظیم کردن حرکات خود 
نســبت به این تهدیدها خواهید داشت. هرچند اگر 
مجبور شــوید مثال 50 بار با یک نوع دشمن خاص 
بجنگید، آنجاســت که کم کم رنگ و بوى تکرارى 
شــدن در تجربه بازیکن هویدا مى شود. با این حال 
Enter آن قدر  the Gungeon روى هم رفتــه
تنوع و گوناگونى براى شــما به همراه خواهد داشت 
که این تکرارى شــدن هاى مقطعى را بتوان تحمل 
کرد. هر بــار که در بــازى شکســت مى خورید و 
مى خواهید از ابتدا شــروع کنید، چهار کاراکتر براى 
انتخاب پیش روى شما قرار داده مى شود که هر کدام 
تجهیــزات مجزایى دارند. مثال یکــى از کاراکترها 
کوکتل مولوتف دارد در حالى که گربه اى دست آموز 
دیگرى را همراهــى مى  کند. در نهایت این تغییرات 
ابتدایى تاثیر بزرگى روى گیم پلى نداشــته و بیشتر 

حکم چاشنى را دارند.
اگر از طرفداران بازى هاى روگ الیک و دشــوار 
Enter the Gungeon مى رویــد،  به شــمار 

عنوانى حیاتى برایتان به شــمار مى رود که دوســت 
نخواهید داشــت تجربه و درس هایى را که مى توان 

از آن دریافت کرد به همین راحتى از دست بدهید.

از ســوي طراحان به نظر بیایــد، اما وقتی در ادعاي 
بــازي بــراي نمایش تصویــر تاریک یــک دنیاي 
زخم خورده دقیق می شــویم، می بینیــم وجود چنین 
مکانیک هایی در بازي واجب نیســت. در عین حال 
پناه گرفتن هم مشــکالت خاص خود را دارد. گاهی 
پیش می آید بخواهید از جان پناهتان فاصله بگیرید و 
کاراکتر تحت کنترل، به محض جدا شــدن صاف در 

معرض تیر دشمن بایستد.
نواقص بــه کنــار، بخش هاي زیــادي از بازي 
خوش می درخشــد. خط ســالمتی ســه بخشی که 
هر بــار فقط یکی از نوارهایش بازگشــت دارد و در 

صــورت تخلیه کامل هرکدام دیگر پر نخواهد شــد، 
به عنوان یکی از مکانیک هاي ثابت شده صنعت گیم 
در دو نســل اخیر، حس چالش خوشــایندي به بازي 
می بخشد. نکته خوشایند دیگري که گیم پلی را براي 
بازیکن شــیرین تر می کند، امکان تغییــر قابلیت ها 
در هــر موقعیت ممکن اســت. از طرف دیگر این که 
مهارت هاي باز شــده تا ابد ماندگار نیست و هر زمان 
می توان آنها را تغییر داد و دســتکاري کرد، به آزادي 

عمل بازیکن دامن می زند.
گیم پلی بازي نیز نوآنس هاي جالبی دارد. شلیک 
به مخزن آتش افکن دشــمنان و دیدن بال بال زدن 
آنها چیز تازه اي نیســت، اما مواردي مانند شلیک به 
دشمنی که پشت ماشــین پناه گرفته از میان پنجره 
خودرو، تک تیر زدن به نارنجکی که در دست دشمن 
است و... لحظاتی شیرین و به یاد ماندنی خلق می کند.
متاســفانه بــازي گاهی دچار ســکته می شــود. 
کار  فوق العــاده  بــازي  داســتانی  ماموریت هــاي 
شــده و همچون یــک ترن هوایــی بازیکــن را با 
فــراز و نشــیب هایی دیدنی آشــنا می کنــد. اما این 
ماموریت هاي فرعی اســت که با تکرار بیش از حد به 
ناراحتی بازیکن دامن می زند. مشکل اصلی اینجاست 
که براي دســتیابی به مراحل داســتانی باالتر مجبور 
هستید در این ماموریت ها آسیاکاري (Grind) کنید تا 

به سطح الزم برسید.
یکی از نکات جذاب بازي این اســت که براحتی و 
بدون بارگذاري می توانید وارد ماموریت هاي داســتانی 
شــده و بدون از دست دادن ذره اي از حس یکپارچگی 
بازي، با آنها دســت و پنجه نــرم کنید. ماموریت هاي 
داستانی تنوع فوق العاده اي دارد؛ یکی از آنها شما را به 
یک تونل انتقالی طوالنی و تاریک می فرستد و دیگري 
به یک سفارت بسیار شیک. البته تصور نکنید تکراري 
بودن ماموریت هاي فرعی بــه یکنواختی بیش از حد 
بازي دامــن می زند. اتفاقــا در Division با تعادل 
خوبی میان عناصر طرف هستیم. بخش داستانی بازي 

به تنهایی 30 ســاعت از وقت بازیکن را می گیرد که 
در ترکیــب با عناصر دیگر مانند ماموریت هاي فرعی، 
گشت و گذار در دنیاي بازي و ارتقاي سطح و مدیریت 

منابع، چند ساعت دیگر به آن افزوده خواهد شد.
در کنار اینها، تعــدادي ماموریت روزانه نیز براي 
بازي در نظر گرفته شده که انجام آنها به کسب غنایم 
و اســلحه بهتر منجر می شود. متاسفانه این سالح ها 
آنچنان که باید خاص و متفاوت نیســتند و بازیکن را 

براي تعهد به این بخش ترغیب نمی کنند.
شــما می توانید بازي را به صورت دو، سه یا چهار 
نفره نیز انجام دهید. حتی اگر دوستان کافی را براي 
این کار نداشتید، خود بازي قبل از ماموریت ها برایتان 
جست وجو کرده و بازیکنان کافی را فراهم می کند. در 
صورت بازي چهار نفره، نبردهاي بازي پوست انداخته 
و تــازه حس حقیقی اعمال اســتراتژي و تاکتیک به 
بازیکن القا می شــود. براي اجراي بازي باید در تمام 
مــدت به اینترنت متصل باشــید که خب قطعا براي 
بسیاري از مخاطبان خوشــایند نخواهد بود. اما فارغ 
از آن، تا به حال سرورهاي بازي عالی عمل کرده اند.

در عین حال با مراجعه به بخشــی در بازي به نام 
Dark می توانید در حضور شــخصیت هاي  Zone
کنترل شده توســط هوش مصنوعی با بازیکنان دیگر 
رقابــت کنید. بخش قابل توجهــی از تنش قابل ارائه 
در Division را در این قســمت حس خواهید کرد. 
بازیکنان دیگر ممکن اســت با شما همراهی کرده و 
با حذف نیروهاي هوش مصنوعی از صحنه، غنائم را 
به دســت آورده و با شــما تقســیم کنند یا این که از 
پشــت به شــما خنجر بزنند و تمام اموالتــان را مال 
خود کنند. در مجموع، بــازي Division محتواي 
گســترده اي روي میز گذاشــته که هضــم همه آن 
کار یک یا دو وعده نیســت. ایــن خوان رنگین، قوت 
چنــد وقت یک گیمر را فراهم می کنــد. فقط باید در 
مقابل آسیاکاري ها و مشکالت ریز گیم پلی آن صبوري 

کنید و آنها را به لذایذ متعدد دیگرش ببخشید.
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نرم افزارهاي موبایل

 آرتیست سلفى شوید
اگر اهل ســلفى گرفتن هســتید و انداختن عکس بــا دوربین جلویى گوشــى از ملزومات دید و 
بازدیدهایتان اســت، با این اپلیکیشــن آشنا شــوید. با توجه به زاویه عکاسى و کیفیت دوربین جلویى 
گوشــى ها، عکس هاى ســلفى معموال آن چیــزى از آب در نمى آید که انتظــارش را دارید؛ بنابراین 
وجــود ابزار کمکــى براى ویرایش و افکت گــذارى این نوع عکس ها ضرورى اســت. با ورود به این 
اپلیکیشــن نخســت قابلیت هاى آن در ســه صفحه جداگانه نمایش داده مى شــود. مى توانید گزینه 
«Test on Demo Pic» را هنــگام ورود به اپ لمس کرده تا به صورت آزمایشــى با اپ کار کنید 
و قابلیت هــاى آن را یاد بگیرید. در این بخش یک عکس نمونه در اختیارتان قرار مى گیرد که نیازمند 
ویرایش است؛ با انتخاب هر یک از ابزار ویرایشى که اپلیکیشن ارائه مى کند، نحوه استفاده از آن ابزار نیز 
توضیح داده مى شود. گفتنى است با این اپ مى توانید جوش هاى صورت را حذف کنید، سفیدى دندان ها 
را افزایش یا قرمزى چشم ها را کاهش دهید. البته این امکانات بخشى از قابلیت هاى ابزار این اپلیکیشن 

است و فیلترهاى گوناگون نیز درون آن وجود دارد.

iOS و اندرویدعکس و ویدئو

MagicV, Inc35/4 و 22 مگابایت

 تناسب اندام به زبان بومی
یکی از کاربردهاي نسبتا جدید و رو به افزایش گوشی هاي هوشمند استفاده از آنها براي پایش و بهبود 
وضعیت سالمت کاربران است. بسیاري از کاربران ایرانی با استفاده از اپلیکیشن هاي خارجی سعی دارند از 
این قابلیت ها استفاده کنند؛ اما بیشتر آنها به دلیل مسائلی از جمله مفهوم نبودن کامل زبان اصلی برنامه، 
ســازگار نبودن برنامه ها و رژیم هاي غذایی ارائه شــده با فرهنگ و ژنتیک ایرانی ها، استفاده از واحد هاي 
اندازه گیري ناآشنا و مشکالتی از این نوع، عطاي این ابزارهاي سودمند را به لقایش بخشیده اند. خبر خوب 
این که یک اپلیکیشن خوش ساخت و توانمند ایرانی و سازگار با نیازهاي کاربران بومی به این عرصه وارد 
شــده است. این اپلیکیشن که FITNEX نام دارد، به شــما امکان می دهد با یک تیر چند نشان بزنید. 
دریافت برنامه تمرین و رژیم اختصاصی براســاس ویژگی هاي فردي، دسترسی به راهنمایی متخصصان 
ورزشی از مربیان تا پزشکان و روان شناسان، فهرست فروشگاه هاي معتبر ورزشی، امکان برقراري تماس 
آنالیــن با مربیان و متخصصان حوزه ســالمت و ورزش و یک مجله خبــري همگی از قابلیت هاي این 
اپلیکیشن است. همچنین می توانید با وارد کردن مصرف کالري روزانه یا با استفاده از دستبندهاي سالمتی 

روند سوخت و ساز و پیشرفت خود را در برنامه ورزشی مورد نظر به صورت زمانی بررسی کنید.

ابزار ارتباطى مخصوص محیط کار
در جامعه شــلوغ و پرهیاهوى امروزى شــیوه ارتباطات بین افراد کامال دگرگون شده است. این 
دگرگونى در محیط یک اداره یا شرکت کوچک نیز بخوبى مشهود است؛ به گونه اى که کارمندانى که 
فاصله شــان از یکدیگر به چند متر مى رسد ترجیح مى دهند به جاى ارتباط واقعى و فیزیکى از طریق 
چت و اینترنت با هم صحبت کنند. با در نظر گرفتن این موضوع اپلیکیشــن Crew منتشــر شده و 
هدف از ســاخت آن سر و ســامان دادن به ارتباطات میان کارمندان یا روساى یک شرکت است. در 
معرفى عملکرد این اپلیکیشن سازنده مى گوید: «به جاى ایمیل و چت، اعضاى یک شرکت مى توانند 
به آســانى فقط از یک اپ (crew) استفاده کنند.» توسط اپلیکیشــن کرو مى توانید بسرعت براى 
همکاران  پیام بفرســتید بدون این که شماره شان را بدانید یا آنها از شماره تلفن شما مطلع شوند. این 
اپلیکیشــن قابلیت هایى دارد که کارمندان مى توانند از شیفت هاى کارى شان خبردار شوند و شیفت ها 
را با یکدیگر عوض کنند، پروژه ها و تصاویر را به اشتراك بگذارند، مساله اى گروهى را مطرح کرده یا 

با رئیس صحبت کنند. گفتنى است این اپلیکیشن نسخه مخصوص اپل واچ نیز دارد.

Crew
iOS و اندرویدکسب و کار

Speramus Inc49/9 و 14 مگابایت

 «نه» به پیامک تبلیغاتى
از دســت پیامک هاى تبلیغاتى به ستوه آمده اید و درخواســت خود به منظور لغو اشتراك این نوع 
پیامک ها را براى اپراتور خود ارســال کرده اید، اما همچنان زنگ هشدار پیامک گوشى  خبر از دریافت 
یک پیامک تبلیغاتى جدید مى دهد؟ در این وضعیت چاره کار استفاده از یک اپلیکیشن هوشمند علیه 
پیامک هاى تبلیغاتى است که به صورت خودکار SMSهاى تبلیغى را شناسایى کرده و از ورود آنها به 
اینباکس گوشى تان جلوگیرى مى کند. سازنده این اپلیکشین در معرفى آن نوشته، این برنامه پیغام هاى 
مهم نظیر پیامک بانک ها را فیلتر نمى کند؛ اما غیر از مســدودکننده پیامک هاى تبلیغاتى، هدهد یک 
اپلیکیشن پیام رسان است که مى توانید از آن به جاى SMS پیش فرض گوشى اندرویدى خود استفاده 
کنید. برخالف پیام رســان گوشى، این اپلیکیشن امکانات بیشــترى را در اختیارتان مى گذارد، ضمن 
این که طراحى ســاده و زیبایى دارد. این اپ پیام رســان از دو سیمکارت پشتیبانى مى کند، بانک متن 
پیامک دارد و مى توان پیامک ها را از این طریق پوشــه بندى کرد. این قابلیت ها بخشــى از امکانات 
این اپلیکیشن است، همچنین حین نوشتن پیغام، هدهد با قابلیت خالصه ساز هوشمند خود، فضاهاى 

اضافى بین لغات را حذف مى کند تا تعداد کاراکتر بیشترى در یک پیامک ارسال شود.

اندرویدارتباطات

5/5 مگابایترویاهاى دیجیتال

iOS

79/1 مگابایت

Finger Heroانگشت قهرمان
روزانه چند بار نمایشــگر گوشــى خود را لمس مى کنید؟ آیا تاکنون به این موضوع فکر 
کرده اید که بسیارى از این لمس ها غیرضرورى بوده و در واقع هیچ کار خاصى با گوشى انجام 
نمى دهید؟ اکنون قصد معرفى اپلیکیشــنى را داریم که توسط آن مى توانید از لمس بى هدف 
نمایشــگر دست بکشید و با حرکت هاى صحیح انگشــت تان روى صفحه بازى کنید. بازى 
فینگر هیرو، گیم پلى و ساختار ســاده اى دارد و باید هدف تان این باشد تا باالترین امتیاز را 
کسب کنید. در هر مرحله از بازى سکه ها را جمع کنید تا آن مرحله به پایان برسد و کاراکترى 
جدید آزاد شــود. به گفته سازنده ، در این بازى 83 کاراکتر «بامزه» وجود دارد. با اولین ورود 
به بازى نخســت آموزش نحوه بازى ارائه مى شود، ســپس وارد محیط اصلى آن مى شوید. 
نحوه بازى به این صورت است که باید انگشت تان را مدام روى صفحه نگه دارید و از میان 
موانعى که در مســیرتان وجود دارد، عبور دهید. به یاد داشته باشید نگه داشتن انگشت تان 
در نیمه پایینى نمایشــگر سرعت بازى را پایین مى آورد و نگه داشتن انگشت در نیمه باالیى 

سرعت را افزایش مى دهد.

بازى
DaftMobile

iO
S

bit.ly/1RZ6QhP apple.co/1Nil5fBapple.co/1RZ6Oq6 bit.ly/1VgOXR9

http: /  / apple.co / 26bbFxWbit.ly/1UTaEHf

apple.co/1VfUBUd

AirBrush

FITNEXهدهد

iOS و اندروید

iOS

35/4 و 22 مگابایت

43/2 مگابایت
سالمتی

شیما رضازاده
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کارگاه

12 ترفند براي اپ دوربین گوگل

عکاس باشی هاي مدرن  این روزها که عکاسی با موبایل براي اشتراك گذاري 
در شبکه هاي اجتماعی بسیار متداول شده، دانستن 
روش  ها و ترفندهایی براي آسان تر شدن کار و کسب 
نتیجه بهتر الزم و ضروري است. گوگل یک سال پیش 
اپلیکیشن دوربین گوگل (Google Camera) را 
براي کاربران سیستم عامل پرطرفدار اندروید معرفی 
کرد که به طور اعجاب انگیزي ساده است و موجب 
ایجاد تصاویر و ویدئوهاي خالقانه می شود. همین 
که شروع به عکاسی کنید، گروهی از گزینه هاي 
پنهان از تایمر خودکار گرفته تا تنظیمات نوردهی 
در حالت پانوراما را خواهید یافت و حتی توانایی 
ایجاد استریت ویو مانند قابلیت photo sphere را 
در اختیار شما قرار می دهد. به خاطر داشته باشید 
تمام ویژگی هایی که معرفی خواهند شــد، براي 
همه دستگاه هاي مجهز به اندروید قابل دسترس 
نیست. براي مثال تبلت هاي اندروید بدون فلش 
داراي تنظیمات فلش نخواهند بود، همان طور که 
دستگاه هاي فاقد ژیروسکوپ قادر به عکسبرداري 

پانوراما نیستند.

pcworld :آزاده   ارشدى              منبع

همان طور که در دســتگاه هاي مجهز به 
آي او اس، ضربــه زدن روي صفحــه نمایش 
تنها راه عکس گرفتن نیست، در اندروید هم 
می توان با فشردن دکمه حجم صدا (کم و زیاد 
کردن صدا) عکس گرفت. مثال اگر نکسوس6 
پی دارید، می توانید دکمه شاتر را نگه دارید تا 

یکسري عکس  پشت سر هم بگیرد.

هرجا بخواهید می توانید لنزهاي دوربین دستگاه 
اندروید خود را فوکوس کنید. اپ دوربین گوگل 
به طور خودکار هدف مرکزي را برمی گزیند و با 
توجه به نوري که در دســترس است، نوردهی 
را تنظیم می کند. اگر هم می خواهید می توانید 
هدف مرکزي را خود انتخــاب کنید. تنها باید 
هرجایی روي صفحه را که خواستید ضربه بزنید 
تا دوربین گوگل، تصویر را دوباره فوکوس کند 

و سطح  نوردهی را تغییر دهد.

اگــر می خواهیــد از منظــره اي کــه نــور 
درخشــانی دارد، عکس بگیریــد امکان دارد 
نوردهــی را فقــط پس از تنظیــم تنظیمات 
دســتی نوردهــی داشــته باشــید. در این 
مــوارد بهتر اســت از تنظیمــات HDR یا 
دوربیــن   High Dynamic Range
 HDR یا HDR گوگل استفاده کنید. وقتی
پالس روشن شود، این اپ با ضربه روي دکمه 
شاتر، شــات هاي متعددي را در نوردهی هاي 
متفــاوت خواهد گرفت.براي روشــن کردن 
حالت HDR باید تنظیمات HDR پالس 
را میزان کنید. اگر نکســوس 6، 5 ایکس یا

 6 پی دارید، گزینه تنظیم HDR خودکار را 
در گوشی خود خواهید داشت.

با کمک اپ دوربین گوگل گرفتن عکس هاي 
360 درجه Street View آســان می شود. 
می توانید با چسباندن چند عکس آنها را بسازید 
یا با چرخاندن گوشــی اندروید خود به اطراف 
چنین عکســی بگیرید. مراحل ساختن عکس 
مشابه عکسبرداري پانوراماست بجز این که باید 
عکس هاي بیشتري براي ساخت افکت بگیرید. 
ابتدا از ســمت چپ صفحه نمایش گوشی وارد 
Photo Sphere شوید و شاتر را بزنید و بعد 
با هدف قرار دادن و دایره ســازي شروع کنید. 
پس از این کار دوربیــن گوگل هر جا که نیاز 
باشد طى چند ثانیه یا چند دقیقه تصاویر را به  
هم کوك می زند. در آخر می توانید از ســمت 
راســت صفحه نتیجه را مشــاهده کنید. روي 
دکمــه Photo Sphere ضربه اي بزنید تا 

تصویر استریت ویو داشته باشید. 

اگر می خواهید کمــی عکس هایتان را افکت 
بدهید، می توانید تزئینات هنري به آنها اضافه 
کنیــد. ویژگــی lens blur دوربین گوگل 
تصویر را در مرکز عکس برجسته و پس زمینه 
را محو می کند. براي این کار باید از سمت چپ 
صفحه نمایش گوشــی تان، قسمت افکت ها 
را بــاز کنید و بعــد  Lens Blur را انتخاب 
کنید. لنزها را در ســوژه خــود هدف گذاري 
کنید و دکمه شاتر را بزنید. اپ دوربین گوگل 
عکــس را می گیرد و در چند ثانیه مراحلی که 
باید انجام می شــود. با حرکت از سمت راست 
صفحه می توانید نتیجه به دست آمده را نگاه 
کنید. نتیجه کاهش عمق میدان عکس شبیه 

دوربین هاي SLR خواهد بود.

برخالف اپ دوربین آي او اس، دوربین گوگل به شما امکان 
قفل کردن هدف نوردهی یا مرکــزي را در محل نمی دهد. به 
این معنی که این اپ تنظیماتی را که آي او اس ارائه نمی کند، در 
اختیار شــما قرار می دهد. در واقع با این اپ می توانید تنظیمات 

نوردهی را به طور دستی میزان کنید. 
براي این کار باید دوباره دکمه ســه نقطه را ضربه زده و بعد 
دکمه مربع شکل با نشــانه هاي مثبت و منفی را انتخاب کنید. 
وقتــی این کار را کردید، تنظیمــات نوردهی دوربین گوگل در 
باالي شاتر ظاهر خواهد شــد، با دکمه هاي1+  یا 2+ می توان 
نوردهــی را بــاال برد و با 1-  یا   2-می تــوان آن را کم کرد. 
همین که نوردهی را دستی تنظیم کردید، تنظیمات جدیدي را 

خواهید دید.

اگر خواستید چند عکس دسته جمعی بگیرید، دوربین 
گوگل به تایمر خودکار مجهز است که بین سه تا ده ثانیه 
به شــما وقت می دهد پس از این که شاتر را فشار دادید، 
فیگوري را که می خواهید بگیرید. تنها باید روي دکمه سه 
نقطه ضربه بزنید و بعد دکمه اي را که شبیه آالرم ساعت 
است با سر انگشت خود آشنا کرده و فاصله زمانی مناسب 

خود را انتخاب  کنید.

اپ دوربین گوگل هر جا که به نور بیشتري نیاز باشد، 
فلش را روشــن می کند، اما اگر دوست دارید می توانید به 
انتخاب خود هر زمان که خواســتید از فلش استفاده کنید. 
تنها باید دکمه فلش را بزنید تا بین ســه تنظیم خودکار، 

روشن و خاموش آنچه را می خواهید انتخاب کنید.  

اگر می خواهید به عکس هایی که گرفته اید نگاهی سریع 
بیندازید، روي حبابی که ظاهر شده ضربه بزنید، با این کار 
جدیدترین عکس هایی که گرفته اید قابل مشاهده می شود. 
اگر حباب را ندیدید، از راست صفحه حرکت کنید تا آخرین 

عکس هایی را که در دوربین تان ذخیره شده، ببینید.

گاهی یک فریم براي عکسبرداري landscape کافی نیست. با ورود به حالت 
پانوراما، امکان عکسبرداري متعدد از یک صحنه را خواهید داشت و بعد هم اپ گوگل 

این چند عکس را در یک تصویر کوك می زند و به هم وصل می کند. 
براي اســتفاده از ایــن قابلیت باید از ســمت چپ صفحه نمایش گوشــی وارد 
قســمت Panorama شوید، بعد دکمه سه نقطه را ضربه زده و یکی از فرمت هاي 
landscape، portrait، square یا exaggerated را براي عکاسی پانوراما 

انتخاب کنید. 
با این انتخاب وقتی آماده شــدید روي دکمه شــاتر ضربه بزنید. بعد باید نقاطی 
را کــه می خواهیــد روي صفحه نمایــش ضربه بزنید تــا دایره هایی ایجاد شــود، 
دوربیــن گوگل هر زمان که دایره  انتخابی شــما مناســب بود، عکــس می گیرد. با 
اتمــام این مرحله، اپ مــورد بحث ما عکس ها را به هم می چســباند تا یک تصویر 

تحویل دهد.

اگر عاشــق سلفی گرفتن هستید، ممکن 
اســت ســلفی گرفتن با دوربین گوگل ابتدا 
کمی برایتان عجیب باشــد. اگر بدقت نگاه 
کنید دکمه ســه نقطه شــکلی در گوشــه 
صفحــه نمایــش گوشــی تان خواهید دید. 
(فرقی نمی کنــد باال یا پایین، بســتگی به 
این دارد که چگونه دســتگاه اندرویدتان را 
در دســت بگیرید) ضربه اي بــه آن بزنید تا 
چند گزینه جدید از جمله دکمه اي که شبیه 
تلفن با یک فلش در حال چرخش به دور آن 
است مشاهده شود، روي آن ضربه اي بزنید 
تا لنزهاي جلو و پشــت دســتگاه شما تغییر 

وضعیت بدهد.

بــا کاهش رزولوشــن دوربین 
گوشــی می توانیــد عکس هــا و 
ویدئوهــاي بیشــتري بگیرید که 
هرچند کیفیت باالیــی ندارند، اما 
فضاي  و  است  بیشــتر  تعدادشان 
از  می گیرند.  کمتري  ذخیره سازي 
سمت چپ صفحه نمایش موبایل  
دکمــه تنظیمات را بزنیــد و بعد
 Resolution & quality
تنظیمــات  کنیــد.  انتخــاب  را 
را  عقــب  و  دوربین هــاي جلــو 
انجــام دهیــد تــا رزولوشــن را 
عکس هــا  و  ویدئوهــا  بــراي 

کم و زیاد کند. 
به یاد داشــته باشید دارندگان 
گوشــی هاي نکسوس 5 ایکس و 
گوشــی 6 پی هوآوي، تنظیمات 
فیلمبرداري اسلوموشن هم دارند.  
به ایــن ترتیب با دانلــود و نصب 
 Google Camera  اپلیکیشن
کیفیت  با  عکس هایــی  می توانید 
بهتــر و خالقانه تــر بگیرید و به 

اشتراك بگذارید.

عکاسی با دکمه حجم صدا

فوکوس دلخواه

کنتراست باالي مناظر

photo sphere ایجاد قابلیت

lens blur افزودن
تغییر دستی نوردهی

تنظیم تایمر خودکار

تنظیم فلش

تماشاي فوري جدیدترین عکس ها

 ساختن تصویر پانوراما

سلفی بگیرید

تنظیمات ویدئو و عکس
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بازار

تومان695/000 قیمت

5 پیشنهاد درگوشى

تومان2/000/000 قیمت

 iPhone 6 اپل

تومان52/000 قیمت

SHS3800 فیلیپس

تومان105/000 قیمت

ATH-Sport1 YP آدیو تکنیکا

تومان145/000 قیمت

OMX 185 سن هایزر

630/000

235/000

تومان

تومان

قیمت

قیمت

Ascend P6

K 326

هوآوى

اى کى جى

تومان1/725/000 قیمت

Galaxy s6 سامسونگ

PowerBeats بیتس

طبق عادت همیشگی، شرکت هوآوي همزمان 
بــا رونمایی از پرچمدار قبلی اش یک مدل بزرگ تر و 
یک مدل کوچک تر نیز با آنها همراه کرد تا بتواند نظر 
کاربران بیشــتري را به خود جلــب کند. P8  الیت 
مدل سبک وزن و کوچک تر هوآوي بود که همزمان 
با پرچمدار قبلی یعنی P8 وارد بازار شد. این گوشی 
دو سیمکارته با صفحه نمایش پنج اینچی و ضخامت 
7/7 میلی متري  131 گرم بیشتر وزن ندارد تا بتواند 
جایگاه ســوم پَر وزن هاي کلیک را از آن خود کند. 

پردازنده اختصاصی میــان  رده کرین 620 هوآوي با 
هشت هسته، وظیفه اصلی را در این گوشی به عهده 
دارد و بــا تکیه بر دو گیگابایــت رم و 16 گیگابایت 
حافظه داخلی قابل ارتقا نســبت به قیمتش گوشی 
مناسبی به نظر می رسد. اما مشکل همیشگی یعنی 
عمر باتري اینجــا هم با 2200 میلی آمپر ســاعت 
کمی دور از انتظار کاربران اســت، البته سیستم شارژ 
سریع که در 15 دقیقه باتري گوشی را به 50 درصد 

می رساند تا حدودي این مشکل را کم می کند.

عادت همیشگى

تومان640/000

در مورد گوشــی هاي ویندوزفونی این واقعیت 
وجود دارد که حتما باید عاشق مایکروسافت باشید 
تــا تن به خرید یکی از این گوشــی ها بدهید. اما 
اگر از آن افرادي هستید که یک گوشی میان رده 
ویندوزفونی می تواند نیاز شــما را بــرآورده کند 
و هنوز هم به واســطه وینــدوز 10 به آینده این 
پلتفرم امیدوار هســتید، تلفن همــراه لومیا 650 
مایکروســافت گزینه مناسبی براي شماست. این 

تلفن همراه ارزان قیمت تنها 122 گرم وزن دارد و 
با ضخامت 6/9 میلی متري در گروه گوشی هاي 
باریک قامــت قــرار می گیرد. دوربین هشــت 
مگاپیکسلی دستگاه از نقاط قوت لومیا 650 است، 
زیرا بیشتر از انتظار شــما تصاویر با کیفیت ثبت 
می کند. با توجه بــه پردازنده نه چندان قوي نباید 
انتظار زیادي از لومیا 650 داشته باشید؛ اما از پس 

سیستم عامل ویندوزفونی اش برمی آید.

سبک وزن ویندوزى

تومان750/000

ســخت افزاري،  ویژگی هاي  تمــام  کنــار  در 
سیســتم عامل و حتی ظاهر گوشــی، مشخصات 
دیگري هم وجود دارد که می تواند در تصمیم گیري 
شــما براي خرید تاثیرگذار باشد. به طور مثال وزن 
این مکعب مســتطیل هوشــمند نیز که قرار است 
در طــول روز بارها کنار گوش خــود نگه دارید، از 
ویژگی هاي مهم آن اســت. در ادامه با سه مدل از 
سبک ترین گوشی هاي بازار آشنا می شویم. تازه ترین 

محصول شرکت اپل سبک ترین تلفن همراهی است 
که می توانید این روزها در بازار پیدا کنید. این آیفون 
که نسخه اي کوچک شــده از همان 6s است تنها 
113 گرم وزن دارد و با توجه به اندازه چهار اینچی و 
سخت افزار قدرتمندش، گزینه مناسبی براي کسانی 
است که ترجیح می دهند تلفن همراهشان ابعادي 
بزرگ و وزنی دســت و پا گیر نداشته باشد. البته در 

این مدل خبري از قابلیت فورس تاچ نیست.

سیب رژیمى

تومان1/750/000

رقابت َپر وزن ها

4/7  اینچ ابعاد:   

8 مگاپیکسل دوربین:  

حافظه داخلی:  8 گیگابایت       

 k372 پردازنده: 

اندروید 4/2 سیستم عامل: 

امپدانس:   32 اهم

قدرت ورودى:  15 میلى وات

1.2 متر طول کابل : 

صاف  نوع کابل: 

3/5 میلى مترى نوع فیش: 

ابعاد:  5/1 اینچ

دوربین:  16 مگاپیکسل

حافظه داخلی:  32 گیگابایت       

 Exynos 7420 پردازنده: 

اندروید 5 سیستم عامل: 

تومان1/540/000 قیمت

R5 اوپو
5/2  اینچ ابعاد: 

13 مگاپیکسل دوربین: 

16 گیگابایت        حافظه داخلی: 

اسنپدراگون 615  پردازنده: 

اندروید 4/4 سیستم عامل: 

امپدانس:   16 اهم

قدرت ورودى:  20 میلى وات

1.2 متر طول کابل : 

صاف  نوع کابل: 

3/5 میلى مترى نوع فیش: 

ابعاد:  4/7 اینچ

دوربین:  8 مگاپیکسل

حافظه داخلی:  64 گیگابایت       

 A8 پردازنده: 

ios 9 سیستم عامل: 

امپدانس:   32 اهم

قدرت ورودى:  100 میلى وات

1.2 متر طول کابل : 

صاف  نوع کابل: 

3/5 میلى مترى نوع فیش: 

5پیشنهاد باریک

ابعاد:   4 اینچ

دوربین:  12 مگاپیکسل

حافظه داخلی:  16 گیگابایت       

A9 پردازنده: 

ios 9.3 سیستم عامل: 

ابعاد:   5 اینچ

دوربین:  8 مگاپیکسل

حافظه داخلی:  16 گیگابایت       

Snapdragon 212 پردازنده: 

ویندوز 10 سیستم عامل: 

5 اینچ ابعاد: 

دوربین:  13 مگاپیکسل

16 گیگابایت        حافظه داخلی:  

Kirin 620 پردازنده: 

اندروید 5 سیستم عامل: 

تومان1/350/000 قیمت

A8 سامسونگ
ابعاد:  5/7 اینچ

دوربین:  16 مگاپیکسل

32 گیگابایت        حافظه داخلی:  

اسنپدراگون 615  پردازنده: 

اندروید 5 سیستم عامل: 

میلی متر6/8

میلی متر6/9

131
گرم

گرم122

گرم113

امپدانس:   16 اهم

قدرت ورودى:  270 میلى وات

1.12 متر طول کابل : 

صاف  نوع کابل: 

3/5 میلى مترى نوع فیش: 

32 اهم امپدانس:   

قدرت ورودى:  50  میلى وات

1.2 متر طول کابل : 

صاف  نوع کابل: 

3/5 میلى مترى نوع فیش: 

میلی متر4/8

میلی متر5/9

میلی متر6/2
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 امیر عصاري
کنجکاوي کاربران براي دسترســی به فایل هاي 
سیســتمی و اعمال تغییرات در سیستم عامل موجب 
شده این روزها سیستم هاي عامل با محدودیت هایی 
در اختیار کاربــران قرار گیرد، زیرا برنامه نویســان و 
توسعه دهندگان این سیستم هاي عامل بر این باورند که 
عدم دستکاري و دخالت کاربر در فایل هاي سیستمی 
نه تنها ثبات عملکرد و سرعت سیستم عامل را به همراه 
دارد، بلکه ضریب امنیتــی را نیز افزایش داده و مانع 
ورود آسان بدافزارها و آلودگی سیستم عامل می شود. 
فارغ از سیستم هاي رایانه اي، بسیاري از دستگاه هاي 
هوشمند امروزي همچون تلفن هاي همراه و تبلت ها 
به یکی از ســه سیســتم عامل اندرویــد، آي او اس و 
ویندوزفــون (ویندوز موبایل) مجهز شــده اند. در این 
میان نیز دســتگاه هاي اندرویدي به دلیل قیمت نسبتا 
مناسب تر و تنوع در محصوالت از محبوبیت بیشتري 
در میان کاربران برخوردارند و همین محبوبیت موجب 
شده شما را با واژه اي مرتبط با این سیستم عامل یعنی 

«روت» آشنا کنیم.

چرا روت کنیم؟
واژه روت به معناي ریشــه اســت و روت کردن 
سیســتم عامل اندروید به معناي دسترســی به ریشه 
سیســتم عامل، به شــما این امــکان را می دهد تا از 
محدودیت هایی که براي شــما ایجاد شده است عبور 
کنید و به فایل ها و تنظیمات سیســتمی دسترســی 
یابیــد. این دسترســی موجب می شــود تــا بتوانید 
تغییراتی خاص (همچــون تغییر لوگوي نمایش داده 
شده هنگام بوت دســتگاه) را در سیستم عامل اعمال 
کنید یا از نرم افزارهایــی با عملکردي منحصر به فرد 

استفاده کنید. به عنوان مثال چنانچه بخواهید 
فایل هاي دیتا مرتبط با بازي هاي نصب شده 
روي دستگاه را از حافظه داخلی دستگاه به 
کارت حافظه جانبی منتقل کنید یا چنانچه 
بخواهید بــا اســتفاده از برنامه هاي ضبط 
دوطرفــه مکالمات تلفنی، همــه مکالمات 
خود را ثبت و ضبط کنید نیاز دارید به روت 
دسترسی داشته باشــید و  سیستم عامل را 

روت کنید. مزایاي دیگري همچون افزایش سرعت، 
افزایش زمان شارژدهی باتري، تهیه نسخه پشتیبان از 
همه اطالعات موجود در دستگاه، حذف نرم افزارهاي 
پیش فرض و... نیز تنها با روت کردن در اختیار شــما 

قرار خواهد گرفت.

چرا روت نکنیم؟
همان طــور کــه اشــاره کردیم بــا روت کردن 
سیســتم عامل از محدودیت هاي موجود در آن عبور 
می کنید و این عبور از محدودیت مزایاي بی شــماري 
را براي شــما به همــراه دارد اما در کنــار این مزایا، 
معایبی نیز وجود دارد که اولین آن باطل شدن گارانتی 
دســتگاه توسط شرکت گارانتی کننده است؛ زیرا براي 
مثال روت کردن سیســتم عامل می تواند به از برخی 

برنامه هاي نامناســب براي دســتگاه منجر 
شود و آسیب هایی به دستگاه وارد شود. مثال 

ممکن اســت شــما از نرم افزاري 
کمک  باتري  شارژ  مدیریت  براي 
بگیریــد که با ایجــاد اختالل در 
از  بیش  سیســتم عامل،  عملکرد 

ظرفیت باتري عملیات شــارژ را ادامه دهد و منجر به 
خرابی باتري دستگاه شما شود. همچنین روت کردن 
سیستم عامل عالوه بر برداشــتن محدودیت ها براي 
شــما، این محدودیت ها را براي اپلیکیشن هاي نصب 
شده روي دســتگاه نیز حذف می کند و برخی از این 
اپلیکیشــن ها که بدافزارهایی را در خود جاي داده اند 
براحتی می توانند کنترل سیســتم عامل را در دســت 
گرفتــه و با ایجاد محدودیت هاي جدید براي شــما، 
مانع حذف خود شــده و ابزارهاي امنیتی نصب شده 
روي دســتگاه را نیز از کار انداخته و اطالعات شــما 

را سرقت کنند.

چگونه روت کنیم؟
روت کنیــد یا نکنید؟ تصمیم نهایی با شماســت! 
اگر با محدودیت هاي سیســتم عامل کنار 
آمده اید و قصد ندارید پا را فراتر گذاشــته 
و امکانات بیشــتري را هنگام استفاده از 
دستگاه هوشمند خود تجربه کنید، 
همین جا مطلب آموزشی ما را تمام 
شــده فرض کنید، اما چنانچه به 

روت کردن سیستم عامل دستگاه خود عالقه مند هستید 
و می خواهید همین امروز این محدودیت ها را بردارید، 
در ادامه با ما همراه شــوید. البته توجه داشته باشید در 
موارد خاصی ممکن است سیستم عامل دستگاه شما با 
استفاده از روش هایی منحصربه فرد قابل روت کردن 
باشد، اما در حالت کلی نسخه هاي متعدد سیستم عامل 
اندروید نصب شده روي دستگاه هاي مختلف (بیش از 
150 هزار مدل دســتگاه مختلف) از طریق روش زیر 

قابل روت شدن هستند.
1 ـ  به لینک زیر مراجعه کرده و نسخه ویندوزي 

نرم افزار قدرتمند iRoot را دانلود کنید.
www.iroot.com/download/iroot

2 ـ  فایــل دانلــودي را از حالت فشــرده خارج 
کــرده و با دوبــار کلیــک روي فایــل نصبی، آن 
را روي سیســتم عامل نصــب کــرده ســپس آن را 

اجرا کنید.
3 ـ  بایــد قابلیــت USB Debugging را در 
سیستم عامل دســتگاه خود فعال کنید. روش معمول 
انجــام این کار در نســخه هاي مختلف اندروید کمی 

تفاوت دارد و به شرح زیر است:
اندروید 2,3 و قدیمی تــر از آن: به تنظیمات 
دســتگاه رفته ســپس روي Applications فشار 
Develop- دهید. در ادامه در صفحــه جدید روي
 USB فشار داده و عالمت چک مارك مقابل ment
Debugging یــا Android Debugging را 

فعال کنید.
اندروید 4,0 تا 4,1,2: به تنظیمات دستگاه رفته 
روي Developer Options فشار دهید و پس از 
 USB Debugging  فعال سازي این قابلیت، گزینه

را فعال کنید.
اندرویــد 4,2 و باالتر: به تنظیمات دســتگاه 
مراجعه کرده روي About Phone فشــار دهید و 
در ادامه هفت مرتبه روي Build Number فشار 
دهید. دوباره به صفحــه تنظیمات بازگردید و پس از 
 ،Developer Settings قابلیــت  کــردن  فعال 
عالمــت چک مــارك USB Debugging را نیز 

فعال کنید.
4ـ   دستگاه اندرویدي خود را توسط کابل یو اس بی 
iRoot به رایانه متصل کرده و منتظر بمانید تا نرم افزار
آن را شناســایی کرده و در صورت نیــاز، درایورهاي 

مورد نیاز را نیز روي رایانه شما نصب کند.
5ـ   پس از شناسایی کامل دستگاه توسط نرم افزار، 
گزینه  Root فعال شده و با کلیک روي آن تنها کاري 
که باید انجام دهید انتظــار براي اتمام عملیات روت 

توسط نرم افزار است.

چرا و چگونه  دستگاه اندرویدى خودر ا روت کنیم؟

عبور از محدودیت ها

زندگى همراه
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ترفند

امیر عصاري
جستجوگر گوگل براي هر کاربر استفاده کننده از رایانه و بخصوص 
افرادي که به اینترنت دسترســی دارند کامال شــناخته شــده و نامی 
آشناســت. اگر از کاربران همیشگی این جستجوگر باشید و از ترفندها 
و امکاناتی که در اختیار شــما قرار می دهد نیز مطلع باشــید، مطمئنا 
می دانید گوگل عالوه بر خدمات جســتجو که اصلی ترین خدمت این 
موتور جســتجوگر به شــمار می رود، خدمات بی نظیر دیگري را نیز در 
اختیار شــما قرار می دهد. برخی از این خدمات همچون تبدیل واحد، 
ماشین حساب، نمایش زمان در شهرها و کشورهاي مختلف و نمایش 
وضعیت آب و هوا بارها در مطالب متعدد منتشــر شده و روش استفاده 
از آنها در اختیار کاربران قرار گرفته است. در این میان برخی امکانات 
دیگر نیز در گوگل نهفته اســت که شاید هنوز با آنها آشنا نشده باشید 
و بــه همین علت قصد داریم در این ترفند شــما را بــا برخی از این 

گزینه هاي ناشناخته آشنا کنیم.
تــاس گوگلی: تــاس گــوگل را دیده اید؟ گوگل بــه یک تاس 
شــش وجهی مجهز اســت که بــا تایپ فرمــان «roll a die» یا 
«roll a dice» فراخوانــی شــده و به صورت کامــال اتفاقی یکی 
از وجه  هــا را بــراي شــما نمایش می دهــد. چنانچه به هــر دلیلی 
می خواهید تاس بیندازید و تاســی در اختیار ندارید، کافی است عبارت
 roll a die را در گوگل تایپ کنید و منتظر چرخش تاس و نتیجه آن 
باشــید. پس از به نمایش درآمدن نتیجه نیز می توانید با انتخاب گزینه 

 Roll it درخواست انداختن مجدد تاس را صادر کنید.
 شیر یا خط به سبک گوگل: عالقه مندان فوتبال بخوبی می دانند 
داور پیش از شــروع بازي با پرتاب ســکه اي به هوا و مشخص کردن 

براي پایین آمدن ســکه، اولویت در اختیار داشتن توپ یا زمین را بین 
دو تیم مشخص می کند. همین عملیات ساده آن قدر کار راه انداز است 
که جستجوگر گوگل نیز براي مواقعی که سکه اي در اختیار ندارید این 
قابلیت را در خود جاي داده است. کافی است در کادر جستجوي گوگل 
عبارت «flip a coin» را تایپ کنید تا پرتاب ســکه انجام شــده و 
جهت خط (Tails) یا شــیر (Heads) براي شــما نمایش داده شود. 
 Flip it  پس از اســتفاده از این ترفند نیز با کلیک مجدد روي گزینه

می توانید عملیات پرتاب سکه را تکرار کنید.
صداي حیوانات براي کودکان: یکی دیگر از امکانات جدیدي که 
جستجوگر گوگل در خود جاي داده است پخش صداي برخی حیوانات 
همچون گوســفند، شــیر، فیل، خروس، میمون، گربه و... است. اگر 
کودکی دارید که بی تابی می کند و براي ســرگرم کردن آن وسیله اي 
براي پخش صداي حیوانات را جســتجو می کنید، پیشنهاد می کنیم با 
تبلت، تلفــن همراه یا رایانه خود به جســتجوگر گوگل مراجعه کرده 
و عبارت «Animal sounds» را جســتجو کنید. پس از جســتجو 
به دنبال این عبارت، مجموعه اي از حیوانات به همراه تصاویر براي شما 
نمایش داده شــده و با کلیک روي هرکــدام از آنها صداي آن حیوان 

پخش می شود.
تبدیــل عدد به حروف: این ترفند ممکن اســت بــراي خیلی از 
کاربران کاربرد داشــته باشــد و به احتمال زیاد بسیاري از کاربران نیز 
از وجود چنین قابلیتی در جســتجوگر گوگل بی اطالع هستند. امروزه 
بسیاري از شــرکت ها و حتی کاربران ممکن است نیازمند تبدیل عدد 
به حروف در زبان انگلیســی باشند و انجام این عملیات براي بسیاري 
از کاربران کمی دشــوار است. چنانچه شما نیز به دنبال روش یا ابزاري 

براي تبدیل اعداد انگلیسی به حروف هستید (به عنوان مثال می خواهید 
مبلغ پیش فاکتور یا فاکتور در زبان انگلیسی را به حروف نیز درج کنید) 
کافی است عدد مورد نظر را در کادر جستجوگر گوگل وارد کرده و در 

مقابل آن عبارت  English = را تایپ کنید.
به عنوان مثال چنانچه بخواهید عدد 7,235,625 را به حروف درج 

کنید کافی است عبارت زیر را در جستجوگر گوگل وارد کنید:
7235625 = English 

به محض وارد کردن این عبــارت معادل حرفی آن به صورت زیر 
براي شما نمایش داده می شود:

 7 235 625 =
Seven million two hundred thirty -
 five thousand six hundred twenty -five

مبتدى

وقتی در ســایت هاي مختلف، ســرویس تماس رایگان با 
دیگر کشورها را مشاهده می کنیم، باتوجه به هزینه هاي باالیی 
که انجام این کار به همــراه دارد، ناخودآگاه گمان می کنیم این 
سرویس ها فقط براي تبلیغات راه اندازي شده  و در واقعیت چنین 
خدماتی را بــه کاربران ارائه نمی کنند. این حدس و گمان ها در 
موارد زیادي صحیح اســت ؛ زیرا یکی از ترفندهاي سایت هاي 
حاوي بدافــزار و کدهاي مخرب اســتفاده از نیــاز کاربران و 
پاسخگویی کاذب به این نیازهاســت. پس در صورت مواجهه 
با چنین ســایت هایی توصیه می کنیم گــول نخورید و پیش از 
اســتفاده از این ســرویس یا کلیک روي بخش هاي مختلف و 
عضویت در ســایت، تمام جوانب احتیــاط را در نظر بگیرید. در 
ادامه چنانچه قصد دارید به صــورت کامال رایگان با تلفن هاي 
ثابت و همراه در بسیاري از کشــورها مکالمه کنید، استفاده از 
این ترفند را به شما پیشنهاد می کنیم. براي استفاده از این ترفند 
نیازي به عضویت در ســایت نخواهید داشت و نصب نرم افزار 
اضافه نیز به شما تحمیل نمی شود. همچنین توجه داشته باشید 
نرم افزارهایی همچون واتس آپ و وایبر، قابلیت تماس تلفنی با 
دیگــر کاربران متصل به اینترنت که این نرم افزارها را نیز روي 
دســتگاه خود نصب کرده اند در اختیار شما قرار می دهند ؛ اما با 
استفاده از سرویس زیر قابلیت برقراري تماس با خطوط زمینی 
تلفن ثابت و تلفن همراه در اختیار شما قرار می گیرد و مخاطب 
شما نیازي به دسترسی به اینترنت یا نرم افزارهاي نامبرده ندارد.

1 ـ با استفاده از مرورگر کروم یا اپرا در رایانه، تلفن همراه یا 
تبلت خود به این سایت مراجعه کنید:

http://www.poptox.com
2 ـ در میــان صفحه، تصویري از تلفن همراه را مشــاهده 
خواهید کرد. شما می توانید پس از انتخاب کشور مقصد، شماره 

تلفــن موردنظر را در فرمــت صحیح و به کمک شــماره گیر 
 Call به نمایش درآمده روي صفحه وارد کرده و در پایان روي

کلیک کرده  /  فشار دهید.
3 ـ چنانچه براي اولین بار روي گزینه تماس فشــار دهید 
پیغامی مبنی بر صدور مجوز دسترســی به میکروفن دســتگاه 
هوشمند یا رایانه براي شما نمایش داده می شود. با کلیک روي 
گزینه موافق، این مجوز را صادر کرده و کمی صبر کنید تا عملیات 
 ،Phone Ringing شماره گیري آغاز و ضمن نمایش عبارت

صداي بوق انتظار براي برقراري تماس شنیده شود.
4 ـ چنانچه مخاطب شما گوشی را بردارد تماس برقرار شده 
و می توانیــد براحتی و بدون نیاز به هیــچ نرم افزار اضافه، با او 

مکالمه کنید.
نکته: ممکن اســت برقراري تماس با برخی کشورها 
با این ســرویس امکان پذیر نباشد. همچنین ذکر این نکته 
ضروري اســت که باتوجه به هزینه هاي ارائه این سرویس 
براي مســئوالن آن، محدودیت دو دقیقه اي در هر تماس 
منظور شــده و شــما می توانید از یک دســتگاه در هر روز 
پنج تماس دو دقیقه اي داشــته باشید. به عبارت دیگر پس 
از ده دقیقــه مکالمه در هر روز باید تــا روز بعد صبر کنید 
یا از ســرویس خریداري اعتبار در آن بهره مند شوید. شما 
می توانید از هریک از دســتگاه هاي خود اعم از رایانه، تلفن 

همــراه و تبلت به صورت مجزا و رایــگان در هر روز ده دقیقه 
مکالمه داشته باشید.

تماس رایگان با تلفن هاي ثابت و همراه در جهان
متوسط

گاهی ممکن است به استخراج فایل صوتی از یک فایل ویدئویی نیاز داشته باشید 
و در این شــرایط اولین راهکاري که به ذهن کاربران می رسد استفاده از نرم افزارهاي 
میکس و مونتاژ فایل هاي ویدئویی یا مبدل هاي صوتی و تصویري است؛ اما همان طور 
که می دانید این نرم افزارها در مواردي حجم زیادي را به خود اختصاص می دهند و این 
در حالی است که نرم افزار معروف VLC با کاربران بسیاري که در سراسر دنیا به خود 
اختصاص می دهد، ممکن است جزو نرم افزارهاي نصب شده روي رایانه شما باشد. آیا 
می دانید این نرم افزار که وظیفه اصلی آن پخش انواع فایل هاي صوتی و تصویري است 
امکانات متعدد دیگري از جمله تبدیل فرمت ها و استخراج صوت از فیلم هاي ویدئویی 

موردنظر شما را نیز در اختیارتان قرار می دهد؟
براي استفاده از این قابلیت می توانید به روش زیر عمل کنید:

1ـ  نرم افــزار VLC media player را اجــرا کرده و پس از مراجعه به منوي 
Media روي Convert/Save کلیــک کنید. (می توانیــد از میانبر Ctrl+R نیز 

کمک بگیرید)
2 ـ در پنجــره به نمایش درآمده تب File را انتخاب کرده و با کلیک روي گزینه  

Add فایل هاي ویدئویی موردنظرتان را در برنامه فراخوانی کنید.
3 ـ روي کلیــد Convert کلیک کرده یا کلید میانبر 

Alt+O را فشار دهید.
4ـ  حاال پنجره  تبدیل فایل براي شــما باز شده 
و  باید از بخش Profile یکــی از پروفایل هاي 
صوتی همچون Audio -MP3 را انتخاب 

کنید.
 Browse 5ـ  در پایــان با کلیک روي
محــل   ،Destination بخــش  در 
ذخیره ســازي فایل صوتی استخراج شده را نیز 
مشــخص کرده و روي Start کلیک کنید تا 
عملیات استخراج فایل صوتی و تبدیل آن به 

فرمت MP3 اجرا شود.

متوسط

VLC استخراج صوت از ویدئو با

کاربردي هاي گوگلی
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Join
درحالت کلی به معناي ملحق شدن است. 

J این ملحق شدن می تواند ترکیب دو شیء
یا دو فرد با یکدیگر باشد (به عنوان مثال 
الحاق دکمه به آســتین یا عضویت یک فرد با فردي 
دیگر و همگروه شدن با دیگران). عضویت در باشگاه 
مشتریان یک شــرکت، عضویت یا استخدام در یک 
سازمان و حتی برقرار کردن ارتباط میان دو ایده براي 
خلــق ایده یا محصولــی جدید می توانــد از مواردي 
به شــمار برود که کلمه Join در آنها کاربرد دارد. در 
بســیاري از ســرویس هاي اینترنتــی و نرم افزارهاي 
مختلف پیام رســان، این واژه همان معناي اصلی خود 

یعنی ملحق و عضو شدن را به همراه دارد.

Mass
در موارد متعدد به معناي زیاد ترجمه می شود 

M و در لغت به معناي توده و انبوه اســت. این
واژه در جمالت مختلف می تواند نشان دهنده 
میزان اثرگذاري باشد یا به مجموعه اي از افراد اشاره کند 
یــا حتی مقدار زیاد معنی دهــد. به عنوان مثال در عبارت 
Mass  destruction مجموعــه اي از افراد را شــامل 
می شــود و ترجمه آن کشــتار جمعی است. همچنین در 
عبارت Mass storage به فضایی براي ذخیره ســازي 
حجم /  مقدار زیادي از اطالعات اشاره دارد. در ادامه جالب 
است بدانید واژه Mass Effect در بیشتر موارد در علم 
پزشکی کاربرد دارد و به توده هایی (تومورها) اشاره دارد که 
عالوه بر رشــد و افزایــش، موجب اثرگــذاري در دیگر 
بخش ها نیز می شود. این عبارت گاهی در علوم رایانه نیز 
به صورت اثر توده اي ترجمه شده و بیانگر افزایش /  تکثیر، 

ضمن تاثیرگذاري پیوسته روي عوامل دیگر است.

 کلیک: شما گرفتار یکی از انواع جدید، ولی سرسخت باج گیرهاي دیجیتال (Ransomware) شده اید و اطالعات شما توسط این باج گیر به حالت 
رمزنگاري شــده درآمده است. متاسفانه درحال حاضر ابزاري براي رمزگشایی اطالعات کدشده توسط این بدافزار طراحی نشده و این احتمال وجود 
دارد که به این زودي ها نیز ابزاري براي آن منتشــر نشــود، زیرا طبق بررســی هاي صورت گرفته، این باج گیر با استفاده از الگوریتم RSA اطالعات را کد 

می زند که نیازمند کلید خصوصی براي رمزگشایی است.
روش هاي فعلی براي بازگردانی فایل ها عبارت است از:

 استفاده از نسخه هاي پشتیبان تهیه شده از اطالعات روي دیگر رسانه هاي ذخیره ساز
    استفاده از قابلیت System Restore در ویندوز

 استفاده از ابزار ShadowExplorer براي جستجوي نسخه هاي کپی از فایل ها
 Malwarebytes Anti-Malware توجه داشته باشید پیش از استفاده از هریک از این روش ها باید بسرعت رایانه خود را توسط ابزاري همچون
ـ اسکن و از آلودگی ها پاکسازي کنید، زیرا این بدافزار به صورت آفالین گسترش می یابد و فایل هاي مختلف را روي هارد دیسک رایانه شما آلوده می کند.

براي کسب اطالعات بیشتر درباره این باج گیر و آشنایی با عملکرد و روند طراحی رمزگشاي احتمالی آن می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
http: /  / j.mp / click_cerber

حسین امانی: چطور زبان گوشی سامسونگ Core2 را فارسی 
کنم؟

 کلیک: متاســفانه شــما به طور دقیق مدل گوشــی خود را ذکر نکردید،
Core 2 در دو مدل تک ســیمکارت و دو سیمکارت به بازار عرضه شده 
همچــون متعــددي  نســخه هاي  داراي  مــدل  هــر  همچنیــن  و 

 SM-G3558,SM-G3559,SM-G355H و... است. با فرض این نکته که 
 SM-G355H شما مدل تک سیمکارت این دستگاه را در اختیار دارید و نسخه
نیز در بازار ایران به فروش می رسد می توانید با نصب رام منطقه ایران، زبان فارسی 

را به طور کامل به آن اضافه کنید. براي انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید:
توجه: چنانچه به انجام این کار تسلط ندارید ابتدا با جستجو در سایت هاي فارسی 
زبان روش کامل نصب رام در دستگاه هاي اندرویدي را مطالعه کرده سپس مراحل 
زیر را اجرا کنید. همچنین تهیه نســخه پشتیبان از اطالعات فعلی را نیز فراموش 

نکنید.
1ـ به ســایت زیر مراجعه کرده و از باال ـ سمت راست صفحه روي Join کلیک 

کرده و در ادامه روي گزینه  Join در بخش Free کلیک کنید.
http: /  / www.sammobile.com

2ـ فرم هاي عضویت در سایت را تکمیل کرده و پس از تکمیل مراحل عضویت و 
ورود به سایت با نام کاربري خود، به لینک زیر مراجعه کنید:

http: /  / j.mp / click_core2
3 ـ روي گزینه Regular download کلیک کرده و مراحل به نمایش درآمده 
را دنبــال کنید تا فایل رام مورد نیاز بــا حجمی حدود 650 مگابایت دانلود و روي 

رایانه شما ذخیره شود.
4 ـ فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید.

5 ـ نرم افزار Odin را از لینک زیر دانلود کنید:
http: /  / dl.sammobile.com / Odin3_v3.10.7.zip

6 ـ نرم افزار اودین را از حالت فشرده خارج کرده و آن را اجرا کنید.
7 ـ دستگاه خود را خاموش کرده و با فشار همزمان کلید اصلی، کلید پاور و کلید 

کاهش صدا، آن را در حالت دانلود روشن کنید.
8 ـ دستگاه هوشــمند خود را به رایانه متصل کرده و منتظر بمانید تا لوگوي آبی 

رنگ اودین نمایش داده شود.
9ـ  فایل فریمور اســتخراج شده در مرحله 4 را در بخش AP  /  PDA فراخوانی 

کرده و مطمئن شوید گزینه re-partition غیرفعال باشد.
10ـ  روي گزینــه Start کلیک کرده و منتظر بمانید تا عملیات نصب رام منطقه 

ایران روي دستگاه شما به اتمام برسد.

مجتبی انار فرهاد از ساري: خوشحالم هنوز بعد از هفت هشت سال باز 
هم می توانم یکشــنبه ها منتظر کلنگ! باشــم؛ نقد کوچکی از شما دارم: 
این که لطف کنید معادل انگلیسی برنامه، بازي، گجت ها و حتی اصطالحات را کنار 
ترجمه فارسی بنویسید. بعد از صرف زمانی طوالنی در اینترنت موفق شدم معادل 

انگلیســی «اثر توده اي» را کشف کنم و فهمیدم منظورتان mass effect بوده 
است! 

در ادامه ســوالی هم دارم: گوشی آنر 3C دارم و به آخرین اندروید رسمی 
آپدیت شــده است، اما می خواهم آن را به رام ســیانوژن مارشمالو که براي 
همین گوشــی ارائه شده، آپدیت کنم. درست اســت که احتمال دارد بعضی 
قابلیت هاي گوشــی غیرفعال و گوشی کند شود و هنگ کند؟ این مشکالت 
احتمالی به  دلیل جدید بودن نســخه و وجود باگ هاي آن است یا نسخه هاي 

قدیمی تر هم چنین مشکالتی دارند؟
 کلیک: پیــش از هر چیز ما هم از داشــتن خوانندگانی همچون شــما 

قدیمی تر

خوشــحالیم و برایمان جالب اســت که همچنان واژه کلنگ نیز در ذهن 
مخاطبــان جاي دارد! (ســال ها پیش براي اولین بار یکــی از خوانندگان کلیک 
اعتراف نامه اي براي ما ارســال و عنوان کرد تا مدت ها کلیک را کلنگ می خوانده 

است!)
نقد شــما را می پذیریم و ســعی می کنیم همواره از به کار بردن کلماتی که معادل 
رایجی در زبان فارســی ندارند، پرهیز کنیم. همچنین در مواردي که واژه ترجمه 
شده، جایگزین بسیار خوبی است اما ممکن است براي خوانندگان غریبه باشد نیز 
حتما یک بار در مقابل اولین واژه ترجمه شــده، عبارت اصلی را به زبان انگلیسی 

می نویسیم.
در پاســخ به پرسشــی که مطرح کردید  باید به این نکته توجه داشته باشید که 
استفاده از رام هاي غیررســمی در موارد زیادي با مشکالت احتمالی مطرح شده 
همراه اســت و این مشکالت احتمالی نه تنها می تواند در نسخه هاي جدید رام ها 
به دلیل جدید بودن و ناشــناس بــودن برخی باگ ها در آنها ایجاد شــود، بلکه 
نسخه هاي قدیمی تر نیز به دلیل عدم سازگاري کامل با دستگاه هوشمند موردنظر 

می توانند چنین مشکالتی را به همراه داشته باشند.
 توصیه اي که همواره می کنیم این اســت که از رام هاي رســمی منتشــر شده 

توسط شرکت سازنده دستگاه 
خود براي به روزرســانی به 
کمک  جدیدتر  نسخه هاي 

صورتی که  در  و  بگیرید 
قصــد داریــد رام هاي 
غیررسمی را نیز استفاده 

کنید، نظــرات دیگر 
آن  درباره  کاربــران 
کنید  مطالعه  را  رام 
تا پیــش از تجربه، 
مشــکالت  انواع  با 

شــده  ایجاد  احتمالی 
براي دیگر کاربران آشنا 

شوید. 

سواالت خود را به clickhelp@jamejamonline.ir ایمیل کنید تا پاســخگوي شما باشیم. 
ذکر نام، نام خانوادگی و نشانى شهر یا روســتاي محل اقامت خود را فراموش نکنید، زیرا به ســواالت بدون نام و مشخصات 

پاسخ داده نمی شود.

براي ارتباط بیشــتر با ضمیمه فناوري روزنامه جام جم، کانال کلیک را در تلگــرام به آدرس clickjamejam @دنبال کنید. 

ر ی ل و روي پیو ري یر ن

عباس داودي از شهرکرد: مدتی است در 
پایین آیکون فایروال لپ تاپ من ضربدري 
قرمز رنگ نمایش داده می شــود و با اخطار آپدیت 
همراه است، ولی وقتی می خواهم آن را آپدیت کنم 
نیمی از مراحل طی شده و ادامه کار متوقف می شود. 
از اینترنت پرسرعت اســتفاده می کنم، اما چاره ساز 

نیست و مراحل آپدیت به طور کامل طی نمی شود.

 کلیک:  در موارد بسیار کمی ممکن است 
یک فایروال نیازمند به روزرســانی باشد و 
باتوجه به این مساله احتمال می دهیم منظور شما 
ابزار امنیتی نصب شــده روي دستگاه باشد که به 
احتمال زیاد  یک آنتی ویروس (ممکن است فایروال 
را نیز در خود جاي داده باشــد) به شــمار می رود. 
ضربدر قرمز رنگ و خطایی که مشــاهده می کنید 
مطمئنا به همان بحث به روزرسانی مرتبط است، اما 
انجام نشدن به روزرسانی می تواند دالیل متعددي 

داشته باشد که برخی از آنها به شرح زیر است:
 مدت زمان مجاز براي استفاده از برنامه به پایان 

رسیده یا مجوز آن منقضی شده است.
  نرم افزار به صورت غیرقانونی به ثبت رسیده و 

نداشتن ثبت قانونی آن شناسایی شده است.
 نرم افزار براي به روزرسانی نیازمند دسترسی به 
ســرورهاي به روزرســانی خود است و به  دالیلی 
همچون فیلتر شدن یا تحریم ها علیه ایران، این 

دسترسی امکان پذیر نیست.
 رایانه شما به یکی از انواع بدافزارها آلوده شده 
و ایــن بدافــزار مانــع از به روزرســانی یا دیگر 

عملکردهاي ابزارهاي امنیتی در رایانه می شود.

 Cerber افشین قاســم زاده از استان هرمزگان، شهرســتان رودان: همه اطالعات رایانه خانگی من توســط باج افزاري با فرمت 
کدگذاري شده است. لطفا من را براي رفع مشکل راهنمایی کنید. 
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ساز نوك انگشتی
براي تجربه لذت نواختن یک موسیقی 
دوست داشتنی حتما الزم نیست سراغ یکی 
از سازهاي کالسیک و رایج بروید. شاید این 
حرف خیلی تعجب برانگیز باشــد، اما اگر با 
Dualo آشنا شوید خواهید فهمید نواختن 
یک موسیقی دیجیتال براحتی کار کردن با 
یک گوشــی هوشمند است. Dualo یک 

صفحه لمســی با خانه هاي شــش ضلعی طوسی رنگ اســت که با روشن شدن خانه هایش به 
کاربر نشــان می دهد براي نواختن یک موسیقی به فشار دادن دکمه ها نیاز است. این دستگاه با 
دو خروجی صدا به شــما این امکان را می دهد تــا با هر پخش کننده صدایی که در اختیار دارید 
موســیقی خود را پخش کنید. همچنین براي یادگیري نحوه نواختن قطعات مختلف موســیقی 

می توانید آهنگ مورد عالقه خود را به دستگاه بدهید.  

ورزش تیراندازي از آن ورزش هایی نیســت 
که بشــود هر روز و هر ساعت سراغ آن رفت، 
زیرا بــراي انجام چنین ورزشــی حتما باید به 
بشــود  این که  مگر  بروید.  تیراندازي  باشــگاه 
راه حلی پیدا کرد که دنیاي واقعی را به شــکلی 
به دنیاي مجازي راه داد. iTarget یک سیبل 
تیراندازي دیجیتال اســت که بــا کمک کلت 
دستی لیزري اش دقیقا یک تیراندازي واقعی را 
براي شما شبیه ســازي می کند. شاید پیش خود 
فکر کنید این وسیله بیشتر شبیه بازي هاي رایانه اي قدیمی است که باید با تفنگ هاي پالستیکی 
مرغابی ها را شــکار می کردید، اما واقعیت این اســت که آي تارگت تمام قوانین فیزیکی حاکم بر 
تیراندازي واقعی را شبیه ســازي کرده و به شــما این امکان را می دهد تا مهارت تیراندازي خود را 
افزایش دهید. همچنین آي تارگت رکوردهاي ثبت شده شما را به گوشی همراهتان انتقال می دهد 
تا با دوســتان و رقباي خود به اشــتراك بگذارید و از راه دور یک چالش دو یا چند نفره را تجربه 
کنید. این وسیله سرگرمی دیجیتال قیمتی 99 دالري دارد و از این هفته وارد بازار جهانى می شود.

با دوربین اکشن کمرا جدید Revl دیگر الزم نیست بعد از ثبت تصاویر، زمانی را صرف ویرایش فیلم ها 
کنید، چراکه این دوربین به عنوان یک دوربین ورزشــی هوشمند عالوه بر قابلیت هایی که دیگر دوربین هاي 
همنوعش دارد، می تواند به صورت هوشمند تکان ها، چرخش ها و حرکت هاي غیرمعمول و اضافی را شناسایی 

کرده و از ثبت آنها جلوگیري کند.
 در پشت لنز این دوربین یک موتور محرك چرخشی یا همان آرمیچر قرار دارد که مانند یک ثابت کننده 
(Stabilizer) عمل کرده و زمانی که دوربین دور خود می چرخد، لنز را با چرخشــی در جهت عکس ثابت 
نگه داشــته و قاب تصویري بدون نیاز به ویرایش را در اختیارتان قرار می دهد. این به شما کمک می کند در 

ناپایدارترین شرایط تصاویري فوق العاده و ثابت را ثبت کنید. 

درست به هدف

نظر و پیشنهادهاي خود را درباره مطالب کلیک به 
نشانی تهران، بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر، 

روزنامه جام جم با پست الکترونیکی
click@jamejamonline.ir بفرستید یا به شماره 

300011226
پیامک بزنید

ما را در فضاي مجازي نیز دنبال کنید

@clickjamejam

باهوش ترین 
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  شارژ
 فوق سریع

فناوري آینده

 

و اینک دوچرخه هوشمند
این روزها دیگر هر وســیله اي شانس این 
را دارد که یک پســوند هوشمند را با خود یدك 
بکشد. پس نباید از روي کار آمدن دوچرخه هاي 
هوشــمند تعجب کرد، اما گجــت عجیبی که 
ســراغش رفته ایم این قابلیــت را دارد که هر 
دوچرخــه اي را حتــی معمولی ترین مدل هاي 
موجود را به یک دوچرخه هوشمند تبدیل کند. 
goLock VENTURE یــک مجموعه کامل 
از حسگرهاي مختلف است که روي چرخ عقبی 
دوچرخه نصب شده و اطالعات کاربردي زیادي 
را در اختیارتان قرار می دهد. این دســتگاه که 
اطالعات  تمام  صوتی،  هشــدارهاي  بر  عالوه 
ثبت شــده را به تلفن همراه هم انتقال می دهد 
الســتیک ها،  عمر  ســرعت،  میزان  می تواند 
دست انداز جاده، لغزندگی مسیر و سرعت بیش 
از حد کاربر را در اختیارش قرار دهد. اطالعات 
دیگري مانند مســیر پیموده شــده، موقعیت 
الستیک ها  شدن  پنچر  پیش بینی  و  جغرافیایی 
صداي  است.  دستگاه  این  قابلیت هاي  دیگر  از 
هشــدار صوتی اي که دســتگاه از خود ایجاد 
می کند 90 دســی بل بوده که براحتی به گوشی 

انسان می رسد.

لذت پرواز
ِدرون ها یــا همان ربات هــاي پرنده به 
تصویربرداري هاي  بــراي  کاربردي  ابزاري 
کوآدکوپترهاي  این  شــده اند.  تبدیل  هوایی 
چهار پره، تجربه اي را در اختیار کاربرانشان 
قــرار می دهند کــه پیش از ایــن به نوعی 
آرزو محسوب می شــد. با این وجود این که 
دنیــا را دقیقا از همان قابــی ببینید که این 
پرنــده مکانیکی آن را تجربــه می کند چیز 
 Dominator V3 دیگري است که فقط از
کوآدکوپتر  یک   Dominator V3 .برمی آید
مجهز به دوربین است که با کمک یک عینک 
واقعیت مجازي و یک جویستیک کنترل کننده، 
کاربر را در حالتی قــرار می دهد که فضایی 
ســه بعدي و کامال واقعی جلوي چشمان او 
نمایان می شود. با استفاده از این عینک یک 
دید 136 درجه مانند چشم انسان دارید که 
با چرخاندن سرتان دوربین نیز حرکتی کامال 
آزاد دارد. ریموت کنترل از راه دور این دستگاه 
به شــما اجازه یک مانور هوایی تمام معنا را 
می دهــد و می توانید براحتی در هر جهتی که 

خواستید ربات پرنده را جابه جا کنید. 

ساز نوك
براي تجربه لذت نواخ
دوست داشتنی حتما الزم
از سازهاي کالسیک و رای
حرف خیلی تعجب برانگ

شوی آشنا Du
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ربات دزدگیر
تــا به حال پیش آمده ناگهان از خواب بیدار شــوید و با نگرانــی از این که درهاي خانه را قفل نکرده اید 
تختخواب خود را ترك کنید؟ یا این که صدایی مشــکوك شــما را از خواب بیدار کند و این ترس در شما به 
وجود بیاید که شخص غریبه اي در خانه وجود دارد؟ شاید اولین فکري که به ذهن شما می رسد وصل کردن 
یک دزدگیر سراســري براي خانه است که قطعا هزینه باالیی دارد، اما ربات Riley می تواند شما را از هر 
اتفاق کوچکی در خانه خبردار کند بدون این که با صداي آژیرش خواب شما را نابود کند. Riley یک ربات 
کوچک و بامزه است که با موتور بی صدایش طول خانه را در زمانی که برایش تعریف کرده اید طی می کند 
و هر اتفاق یا حرکتی را به اطالعتان می رساند. دستبندهاي ساده اي که به دست اعضاي خانه وصل می شود 
با نور مالیل و لرزش خفیفی این هشدارها را به اطالع می رساند. Riley چند حسگر مادون قرمز دارد که با 
چرخ 120 درجه سر ربات کل محدوده را پوشش داده و با یک دوربین پنج مگاپیکسل تصویربرداري می کند. 

اگر مطالب این صفحه را مى پسندید، عدد 56316 را به شماره 300011226 پیامک کنید

به لطف پاوربانک ها می توان گفت مشکل کمبود شارژ گوشی ها تا حدود زیادي حل شده است، اما استفاده از 
چنین محصوالتی محدودیت هایی دارد که با وجود قابل حمل بودنشان کار را براي کاربر سخت می کند. براي 
همین THINO می تواند یک راه حل ساده براي کسانی باشد که هنوز با پاوربانک هاي معمول کنار نیامده اند. 
این وســیله کوچک هزار میلی آمپر ساعتی با استفاده از فناوري USB C سرعت دریافت و انتقال شارژ را به 
سه برابر رسانده و بدون نیاز به هیچ کابل اضافه اي می تواند گوشی هاي مختلف را شارژ کند. این دستگاه فقط 
یک ورودي دارد که با توجه به IC مخصوصی که در آن جاي داده شده می تواند تشخیص دهد که در حال 
حاضر زمان دریافت و انتقال شــارژ است. THINO می تواند پنج ساعت شارژ گوشی را در 15 دقیقه تامین 

کند. همچنین خود این دستگاه نیز در زمانی کمتر از 15 دقیقه به شارژ کامل می رسد.
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